Zmluva
o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálnych odpadov
uzavretá podľa§ 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej len „zmluva“)

Medzi zmluvnými stranami:
1.
Názov:
Zastúpená:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:

Obec Slovenský Grob
JUDr. Štefan Gašparovič
Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob
00 305 073
2020662248
VÚB banka, a.s.
SK93 0200 0000 0000 0322 7112

(ďalej len „objednávateľ)

Názov:
Zastúpená:
Sídlo:
IČO:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:

Fidelity Trade, s.r.o.
Branislav Pleško
Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava
50 254 081
SK2120245875
Unicredit banka a.s.
SK93 1111 0000 0011 8416 9007

(ďalej len „poskytovateľ“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Článok 1
ÚVODNÉ USTANOVENIA
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich so zberom, prepravou,
zneškodňovaním a znehodnocovaním odpadov z územia obce Slovenský Grob
v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
( ďalej len“ zákon o odpadoch“), ktorých bližšia špecifikácia je uvedená v prílohe č.1
tejto dohody a služby s tým spojené, v čase, v kvalite a podľa podmienok uvedených
v tejto zmluve.

2. Objednávateľ je podľa § 81 ods. 1 zákona odpadoch zodpovedný za nakladanie
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na jeho
území.
3. Poskytovateľ je právnická osoba, ktorej predmetom podnikania je podnikanie v oblasti
nakladania s odpadmi. Poskytovateľ v súvislosti so zberom a prepravou vybraných
zložiek komunálnych odpadov špecifikovaných v článku 2 ods. 1 zmluvy pred
podpisom tejto zmluvy predložil:
a) potvrdenie o registrácii vydané Okresným úradom Trnava, odbor starostlivosti
o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného
prostredia, č. OU-TT-OSZP3-2018/007302/ŠSOH/Hu zo dňa 23.02.2018, číslo
registrácie: 2/2018/TT/1,2,4.
b) doklad o registrácii vydaný Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR,
registračné číslo TRAN114TT-SK, zo dňa 13.02.2018
c) zmluvy o následnom prevzatí a zhodnotení biologicky rozložiteľných odpadov
(ďalej len „BIO“) a vedľajších živočíšnych produktov (VŽP) uzatvorenú so
spoločnosťou:
I.
BPS Horný Jatov s.r.o., Štúrova 11, 811 02 Bratislava, č. 2/2020 zo dňa
19.10.2020
II.
BP AGRO-CENTRUM spol. s r.o., pod Jašterom, P.O.BOX 6, 920 01
Hlohovec
III.
OLFRA spol. s r.o., 696 74 Javorník 101, CZ
Článok 2
PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave
nasledovných zložiek komunálneho odpadu vzniknutých a zozbieraných na území obce
Slovenský Grob od fyzických osôb a zaradených podľa vyhlášky Ministerstva
životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje
Katalóg odpadov (ďalej len „Katalóg odpadov“) do skupiny 20 Komunálne odpady
(odpady z domácností a podobné odpady z obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich
zložiek z triedeného zberu:
p.č. Názov a katalógové číslo podľa katalógu odpadov – Vyhláška Ministerstva
životného prostredia SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa ustanovuje Katalóg
odpadov v platnom znení
1
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad kat. číslo 20 01 08 (ďalej len
„BIO“)
2
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad kat. číslo 20 01 08 (ďalej len
„oleje“)
2. Predmetom zmluvy je:
a) Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa uskutoční prostredníctvom
120L nádob na výmenu (plný za prázdny).
b) Zber jedlých olejov a tukov sa uskutoční v 120L na výmenu (plný za prázdny).
c) Zabezpečenie likvidácie a znehodnotenie odpadov a prenájom zberných nádob.
Prenájom zberných nádob musí byť zahrnutý v cene logistiky, vývozu a výsypu
odpadu.

Článok 3
SPOSOB, MIESTO A ČAS PLNENIA
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby podľa tejto zmluvy pravidelne v rozsahu
a termínoch špecifikovaných v tejto zmluve.
2. Miestom plnenia tejto zmluvy je územie obce Slovenský Grob.
3. Poskytovateľ bude vykonávať služby vo vlastnom mene, na vlastný účet a na vlastné
nebezpečenstvo. V prípade vykonávania časti služieb prostredníctvom subdodávateľov
nesie zodpovednosť za ich vykonanie v plnom rozsahu poskytovateľ.
Článok 4
POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN PRI NAKLADANÍ S ODPADOM
1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) zabezpečiť čistotu a poriadok na miestach odpadu, bezodkladne odstrániť odpad
z miesta zberu odpadu a znečistenie, ktoré vzniklo pri manipulácii s odpadom,
b) zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu zberných nádob určených na zber BIO a olejov,
c) zabezpečiť prepravu odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a osobitnými
predpismi,
d) pri nakladaní s odpadom uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva,
e) zabezpečiť znehodnotenie, resp. zneškodnenie odpadu len u osoby, ktorá má na túto
činnosť oprávnenie podľa osobitných predpisov,
f) bezodkladne informovať objednávateľa o zmene registrácie alebo jej výmaze
uvedenej v článku 1 ods. 3 písm. a) tejto zmluvy,
g) predložiť na vyžiadanie zmluvy a doklady s úplnými a pravdivými informáciami
preukazujúcimi ďalší spôsob nakladania s odpadom, a to až do jeho konečného
zhodnotenia alebo zneškodnenia,
h) bezodkladne informovať objednávateľa o miestach zberu odpadu a potrebe ich
zmien,
i) zabezpečiť na vývoz odpadu zberné nádoby s objemom 120L, vhodné na
uskladnenie BIO a olejov v počtoch uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy (opis
predmetu zákazky) a zabezpečiť ich distribúciu a doručenie na miesta vývozu do 7
dní od podpisu tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ sa ďalej zaväzuje:
a) zaraďovať jednotlivé zložky komunálnych odpadov, s ktorými nakladá, podľa
Katalógu odpadov,
b) zasielať objednávateľovi vyplnené tlačivo „Evidenčný list odpadu“, uvedené
v prílohe č.1 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č.
366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších
predpisov (ďalej len „vyhláška č.366/2015 Z.z.) a to:
i.
mesačne vždy do pätnásteho (15) dňa nasledujúceho mesiaca pre odpady
vyzbierané na území obce Slovenský Grob,
ii.
do 25 januára za predchádzajúci kalendárny rok pre odpady vyzbierané na
území obce slovenský Grob (celkový súčet hmotnosti odpadu podľa
katalógových čísiel v tonách za predchádzajúci kalendárny rok)
c) zasielať objednávateľovi vyplnené tlačivo „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní
s ním“,
uvedené v prílohe č.2 vyhlášky č. 366/2015Z.z.:

do 25 januára za predchádzajúci kalendárny rok pre odpady vyzbierané na
území objednávateľa , a to za súhrnne ( celkový súčet hmotnosti odpadu
podľa katalógových čísiel v tonách za predchádzajúci kalendárny rok)
ii.
v tlačive v stĺpci „Pozn.(9)“ uvádzať požadované údaje až po konečného
spracovateľa odpadu
d) zasielať objednávateľovi vyplnené tlačivo „ Oznámenie o zbere alebo výkupe
odpadu“ uvedené v prílohe č.11 vyhlášky 366/20154Z.z. za každú prevádzku
a činnosť (zber a výkup) osobitne, a to do 31.januára za predchádzajúci kalendárny
rok, poskytovateľ uvedie aj celkový súčet hmotnosti vyzbieraného alebo
vykúpeného odpadu v prevádzkach podľa katalógových čísiel v tonách za
predchádzajúci kalendárny rok,
e) vykonávať odvoz odpadov v zmysle harmonogramu s náležitou odbornosťou
v stanovenom rozsahu a v určených pravidelných intervaloch. Ak z objektívnych
príčin nebude môcť poskytovateľ dodržať termín zberu, oznámi túto skutočnosť
objednávateľovi ihneď po zistení tejto skutočnosti a službu vykoná v náhradnom
termíne do 24 hodín. Lehota 24 hodín sa počíta len počas pracovných dní.
f) v prípade reklamácie neuskutočneného vývozu uskutočniť náhradný (mimoriadny)
vývoz odpadu. Poskytovateľ povinný nastúpiť na náhradný (mimoriadny) vývoz do
24 hodín od nahlásenia takejto požiadavky verejným obstarávateľom. Lehota 24
hodín sa počíta len počas pracovných dní.
g) dodržiavať platné všeobecne záväzné nariadenia obce Slovenský Grob o nakladaní
s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi,
h) umožniť poverenému pracovníkovi objednávateľa kedykoľvek kontrolu činnosti
spojenej so službami vyplývajúcimi z tejto zmluvy,
i) vykonávať zber odpadov vozidlami spĺňajúcimi platné bezpečnostné a ekologické
predpisy a zabezpečí, aby neznečisťovali pozemné komunikácie objednávateľa,
j) zabezpečiť legislatívny servis: vedenie zákonnej evidencie o vzniku odpadov, ich
uskladnení, zhodnotení alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov.
3. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) určiť miesta, na ktorých budú umiestnené zberné nádoby na BIO a oleje,
b) určiť oprávnené osoby na zadávanie a preberanie predmetných služieb. Oprávnené
osoby majú právomoc priebežne kontrolovať predmetné činnosti a fyzicky po
ukončení služieb na tvare miesta preberať vykonané služby. Objednávateľ si
vyhradzuje právo zmeniť resp. doplniť oprávnené osoby počas obdobia trvania
zmluvy,
c) poskytnúť poskytovateľovi služieb potrebnú súčinnosť podaním potrebných
informácií k realizácií plnenia z tejto zmluvy a je povinný informovať
poskytovateľa o prípadných zmenách dotýkajúcich sa predmetu zmluvy
neodkladne.
i.

Článok 5
CENA A FAKTURÁCIA
1. Ceny za poskytované služby sú stanovené ako výsledok verejného obstarávania na
základe cenovej ponuky poskytovateľa a v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Z.z.
o cenách v platnom znení.
2. Ceny za poskytovanie služieb súvisiace so zberom, prepravou, zneškodňovaním
a zhodnocovaním odpadov sú určené vo výške:
Názov
a katalógové
číslo
podľa
katalógu odpadov
–
Vyhláška
Ministerstva
životného
prostredia SR č.
365/2015
Z.z.
ktorou
sa
ustanovuje
Katalóg odpadov
v platnom znení
biologicky
rozložiteľný
kuchynský odpad
kat. číslo 20 01 08
biologicky
rozložiteľný
kuchynský odpad
kat. číslo 20 01 25
S P O L U:

cena
za vývoz
jednej
nádoby
bez DPH

cena
za Počet
vývoz
vývozov
jednej
nádoby s
DPH

Počet
nádob

celková cena celková cena
za
vývoz za
vývoz
spolu
bez spolu s DPH
DPH

7,50

9,00

52

30

11.700,00

14.040,00

0,00

0,00

52

7

0,00

0,00

11.700,00

14.040,00

3. V cenách uvedených v bode 2 tohto článku sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené
náklady súvisiace s predmetom plnenia a primeraný zisk poskytovateľa, okrem iného aj
náklady vyplývajúce z polohy a umiestnenia miesta plnenia, zo spôsobu realizácie prác,
zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na
dopravu, náklady na likvidáciu odpadu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika
pri realizácii prác za sťažených podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady
súvisiace s predmetom dohody tu neuvedené.
4. Takto dohodnuté ceny sú konečné a záväzné pre obidve strany dohody po celú
dohodnutú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy, zmeny sadzby DPH, príp. zmeny
meny, v takom prípade sú obidve strany dohody povinné do 30 dní od uvedenej zmeny
uzavrieť písomný očíslovaný dodatok k tejto zmluve, ktorým upravia výšku cien za
poskytované služby aby zodpovedala vyššie uvedeným zmenám.
5. Podkladom pre zaplatenie ceny je faktúra vystavená poskytovateľom a preukázateľne
doručená objednávateľovi. Fakturované môžu byť len skutočne poskytnuté služby.
Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.
6. Poskytovateľ bude vystavovať faktúru za poskytovanie služieb v zmysle tejto zmluvy
mesačne, a to vždy najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa uplynutia príslušného
kalendárneho mesiaca.

7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych predpisov.
V prípade, že faktúra nebude obsahovať príslušné náležitosti alebo bude vyhotovená
obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi v lehote
splatnosti s písomným odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa
plynutie lehoty splatnosti zastaví a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením
opravenej faktúry objednávateľovi.
Článok 7
DOBA TRVANIA A UKONČENIE ZMLUVY
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto
zmluvy, rep. od 01.07.2021, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane neskôr.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola zmluva uzavretá,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) zánikom poskytovateľa bez právneho nástupcu,
d) písomným odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy, pričom
odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia o odstúpení od
zmluvy druhej strane.
3. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje:
a) konanie poskytovateľa súvisiace s predmetom tejto zmluvy, ktoré by viedlo
k začatiu správneho konania voči poskytovateľovi o uložení pokuty za správny
delikt podľa § 117 zákona o odpadoch,
b) každé konanie poskytovateľa, ktoré je nad rámec alebo v rozpore s oprávnením
dohodnutým v článku 3 tejto zmluvy,
c) porušenie povinnosti poskytovateľa podľa článku 4 ods. 1 a 2.
4. Podstatné porušenie zmluvy zakladá právo objednávateľa na okamžité odstúpenie od
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej
porušením zmluvy.
5. Odstúpenie od tejto zmluvy je jednostranný právny úkon, ktorý je zmluvná strana, ktorá
odstupuje od tejto zmluvy povinná písomne doručiť druhej strane, a to na poslednú
známu adresu, zmluvné strany sa dohodli, že marenie prevzatia zásielky alebo
neprevzatie zásielky v poštových odberných lehotách, nemá vplyv na platnosť
a účinnosť odstúpenia od tejto zmluvy.
6. V prípade zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy, sú zmluvné strany povinné
bez zbytočného odkladu vysporiadať vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce im
z tejto zmluvy.
Článok 9
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa
v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka a§5a zákona č. 211/2000Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov.
2. Akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve sú platné výlučne v písomnej forme
odsúhlasenej obidvomi stranami dohody, vo forme dodatku k zmluve.

3. Na zmeny tejto zmluvy sa primerane aplikujú ust. § 18 zákona č. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
4. Právne vzťahy touto zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákona
o odpadoch a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že spory vzniknuté z realizácie tejto zmluvy sa pokúsia
riešiť predovšetkým formou zmieru. V prípade neúspechu tejto spory budú riešiť cestou
príslušných súdov Slovenskej republiky
6. Ustanovenia zmluvy, ktoré sa stanú neplatnými v dôsledku zmien príslušných právnych
predpisov, nezakladajú neplatnosť celej zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť
maximálne úsilie upraviť tieto ustanovenia tak, aby nová úprava bola čo najbližšie
úprave pôvodnej a umožnila dosiahnuť účel tejto zmluvy.
7. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch (4) vyhotoveniach s platnosťou originálu, pričom
objednávateľ dostane dve(2) vyhotovenia a poskytovateľ dve (2) vyhotovenia.
8. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za
nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky a rozmiestnenie nádob

V Slovenskom Grobe dňa: 16.06.2021

V Trnave, dňa:24.06.2021

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

,,podpísané“

,,podpísané“

...........................................

..............................................

JUDr. Štefan Gašparovič

Branislav Pleško

starosta obce

konateľ

Príloha č. 1 k zmluve

Opis predmetu zákazky:
a) Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služby zabezpečenia zberu, prepravy,
čistenie a dezinfekcia 120 l nádob a zhodnotenie (u oprávnenej organizácie)
nasledovných zložiek odpadu na území obce Slovenský Grob.

b) Zoznam druhov odpadov a predpokladané množstvo odpadu:
p.č.

Názov a katalógové číslo podľa katalógu
odpadov – Vyhláška Ministerstva životného
prostredia SR č. 365/2015 Z.z. ktorou sa
ustanovuje Katalóg odpadov v platnom znení

Predpokladané množstvo za
rok

1

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad kat.
číslo 20 01 08 (ďalej len „BIO“)

171 t

2

biologicky rozložiteľný kuchynský odpad kat.
číslo 20 01 25 (ďalej len „oleje“)

9000 l

c) Dodávateľ je povinný odoberať od verejného obstarávateľa v súlade s ustanoveniami
zmluvy všetok odpad, ktorý je predmetom tejto zákazky.
d) Zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu sa uskutoční prostredníctvom 120L
nádob na výmenu (plný za prázdny).
e) Predmetom zákazky je zabezpečenie likvidácie a zhodnotenie odpadov a prenájom
zberných nádob. Prenájom zberných nádob musí byť zahrnutý v cene logistiky, vývozu
a výsypu odpadu.
f) Zberné nádoby s objemom 120L vhodné na uskladnenie BIO a olejov zabezpečí dodávateľ.
g) Špecifikácia nádob – kontajnerové stojiská:
i. Všetky nádoby musia byť správne označené, t.j. „VŽP 3 – Neurčené na ľudskú
spotrebu“.
ii. Plastová nádoba na zber BIO a olejov o netto objeme 120L, minimálna nosnosť 110
kg.
h) Frekvencia zberu odpadu:
Názov
a katalógové Počet nádob
číslo podľa katalógu ks
odpadov
biologicky rozložiteľný 30
kuchynský odpad kat.
číslo 20 01 08

obdobie

Frekvencia vývozu

12 mesiacov

1 x za 7 dní
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biologicky rozložiteľný 7
kuchynský odpad kat.
číslo 20 01 25

12 mesiacov

1 x za 28 dní,
Resp.
podľa
skutočného naplnenia

i) Odpad, ktorý dodávateľ prevezme od verejného obstarávateľa sa stáva vlastníctvom
dodávateľa.
j) Dodávateľ je povinný po odobratí odpadu vykonať jeho odvoz a zhodnotenie v súlade
s platnými právnymi predpismi.
k) Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť legislatívny servis: vedenie zákonnej evidencie o vzniku
odpadov, ich uskladnení, zhodnotení alebo zneškodnení podľa platných právnych predpisov.
l) Dodávateľ je povinný pravidelne zasielať sumárny Zberný list na mesačnej báze vo formáte
PDF (12 x do roka)
m) Dodávateľ je povinný poskytnúť sumár pri nahlasovaní na príslušný OÚ odbor starostlivosti
o ŽP (resp. kedykoľvek na vyžiadanie)
n) Odvoz odpadu sa uskutoční tak, že dodávateľ vymení na mieste kontajnerového stojiska
príslušnú 120L nádobu za umytú a čistú.
o) V prípade reklamácie neuskutočneného vývozu je dodávateľ povinný uskutočniť náhradný
(mimoriadny) vývoz odpadu. Dodávateľ je povinný nastúpiť na náhradný (mimoriadny)
vývoz do 24 hodín od nahlásenia takejto požiadavky verejným obstarávateľom. Lehota 24
hodín sa počíta len počas pracovných dní.
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Rozmiestnenie nádob na kuchynský odpad o olej v obci Slovenský Grob
Bytové domy
Monari
Monari
Monari
Monari
Monari
Monari
Monari
Monari
Monari
Monari
Monari
Malý Raj
Malý Raj
Malý Raj
Malý Raj
Bytový dom Školská 11/ A,B,C
Bytové domy Záhradná ul.

Stojisko - ulica
Koceľova 3,5,7,9
Koceľova 18,20
Rastislavova 1
Rastislavova 3
Rastislavova 7
Mojmírova 37
Koceľova 14
Koceľova 16
Koceľova 30
Slavomírova 11, 6,9,8
Slavomírova 4
Dúhová 4
Dúhová 6
Dúhová 8
Dúhová 5
Školská 11/ A,B,C
Záhradná 17,19,21

Stojiská
MONARI stojisko Koceľova
Zátišie stojisko M.Galandu
Malý Raj stojisko Okružná
Malý Raj stojisko Slnečná
Stojisko pri obecnom úrade
Stojisko areál ZŠ s MŠ
Stojisko pri dome kultúry
Spolu:

Stojisko - ulica
Pred BD Koceľova 3
M.Galandu medzi domami č.19 a 21
Okružná oproti domu č. 150
Slnečná medzi domami č. 18 B a 20
Obchodná ul. vedľa č. 1
Školská 11
Vjazd z Chorvátskej aj Družstevnej ul.

Počet
nádob KO
2
1
1
1
1
1

Olej

1
1
3
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
0
2
1
30

1
1
1
1
1
1
1
7

