OBJEDNÁVATEĽ:

DODÁVATEĽ:
Technické služby mesta Prešov, a.s.
Bajkalská 33, 080 01 Prešov
Prevádzka – OHVÚ
Jesenná 3, 080 01 Prešov
IČO: 31718914
IČDPH: SK2020520656
Zap. v Obch.registri OS Prešov
Oddiel: Sa, vložka č. 252/P
č.účtu: 1089828000/1111
tel,fax: 051/7732920, 0918 877 791
email: bajus@tsmp.sk
Cenník pre odvoz
stavebnej sute
zmes betónu, tehál,
obkladačiek, dlaždíc,
keramiky, kamenivo,
výkopová zemina...

IČO :
DIČ :
RČ :
č. účtu :
tel., fax :
Meno :

Cenník pre odvoz
BRO - biologicky
rozlož. odpadu

Cenník pre odvoz
zmes. kom. odpadu

Cenník pre
Prevoz VOK
Nájom VOK
deň pristavenia
a ukončenia sa nepočíta

Pristavenie VOK
a manipul. 15 min. 5,50 €

Pristavenie VOK
a manipul. 15 min. 5,50 €

odpad z domácnosti
vznikajúci na území obce
pri činnosti fyzických
a právnických osôb
Pristavenie VOK
Pristavenie VOK
a manipul. 15 min. 5,50 € a manipul. 15 min. 5,50 €

Jazdný výkon 1 km 1,19 €

Jazdný výkon 1 km 1,19 €

Jazdný výkon 1 km 1,19 €

pokosená tráva,
lístie

Jazdný výkon 1 km 1,19 €

Nájom VOK 1 deň 1,18 € Nájom VOK 1 deň 1,18 € Nájom VOK 1 deň 1,18 € Nájom VOK 1 deň 1,18 €
Ulož. staveb. odp. 1 t 5,33 € Ulož. BRO-tráva 1 t 21,62€ Ulož. ZKO

*1 t 43,13 €

Poznámka: * FO - podnikateľ a PO – zákonný poplatok 6,64 €/t oslobodené od DPH

K uvedeným cenám účtujeme príslušnú sadzbu DPH.

Objednávame u Vás VOK na:
Dátum pristavenia:
Miesto pristavenia:
Doba prenájmu:
Pri nedodržaní uvedeného zloženia vyššie uvedených druhov odpadov t.j. drobný stavebný odpad a BRO
odpad bude tento odpad zatriedený a fakturovaný ako zmesový komunálny odpad podľa priloženého
cenníka !!!
STAVEBNÁ SUŤ: V prípade zistenia, že v stavebnej suti sa nachádza iný odpad ako je napr. ( plasty, papier,
kovy, drevo, ...) vrátane nebezpečného odpadu obsahujúceho azbest, budú všetky náklady spojené s jeho
likvidáciou v plnom rozsahu fakturované objednávateľovi. !!!
V prípade porušenia uvedených podmienok sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť v lehote 3 dní zmluvnú pokutu vo výške
500€.
Faktúru nám zašlite (na hore uvedenú adresu) v dohodnutej cene podľa priloženého cenníka.

V Prešove dňa:
Pečiatka a podpis objednávateľa
( štatutárny zástupca )
Bajkalská 33
080 01 Prešov
Tel.: 051/77 117 08
FAX: 051/74 947 52

IČO: 317 189 14
IČ DPH: SK 2020520656
VÚB banka: 327572/0200
UniCredit Bank Slovakia a.s.:1089828000/1111

assist@tsmp.sk
www.tsmp.sk

Spoločnosť zapísaná v OR
Okresného súdu Prešov,
odd. Sa, Vložka číslo 252/P

