
                    

                                                             
 

 

ZBERNÝ DVOR – NESLUŠA: 

 

Technologické zhodnotenie odpadov s potrebnou technikou a 

nutnou stavebnou infraštruktúrou 

Projekt pripravuje riešenie na zhodnotenie rôznych druhov odpadov (stavebné odpady - stavebná 
suť, tehly, betón, murivo,..., biologicky rozložiteľné odpady – orezané konáre, tráva, lístie..., 
veľkoobjemový odpad – starý nábytok, drevený odpad, palety...) vo vašej obci na vopred určenom  
mieste podľa schváleného územného plánu.  

Obsahuje  potrebné technológie a techniku na spracovanie, uskladnenie prípadné opätovné 
použitie dovezených rôznych  druhov odpadov.  Súčasťou projektu sú aj potrebné stavebné úpravy 
pozemku a výstavba budov, prístreškov pre technológiu s oplotením a osvetlením pozemku.  Na 
presnú evidenciu dovezeného a odvezeného materiálu bude zabudovaná cestná váha. 

 
 

Navrhnutá technológia 

 

Kolesový traktor NEW HOLLAND model TD5.85 

Kolesový traktor s pevnou prednou nápravou, presklenou klimatizovanou kabínou,  prevodovkou 
Power Shuttle 12x12, diesel 4-valcovým turbo motorom výkonu 60 kW,  zadnými 3- hydraulickými 
okruhmi. 
Príslušenstvom je tandemová, brzdená vlečka do 7 ton, nosič kontajnerov do 8 ton a 6 ks oceľových 
otvorených  6 m3 kontajnerov. 

 

 

                       

                    



                    

                                                             
 

 
 

Kolesový nakladač BOBCAT model A 770 

Kolesový 2-rýchlostný nakladač, s diesel motorom  68,6 kW a nosnosťou 1550 kg, presklenou  deluxe 

klimatizovanou kabínou s joystikovým ovládaním, hydrostatickým pohonom s možnosťou prepínania 

jazdy – šmykom riadené kolesá resp. riadenie všetkých   kolies. 

Príslušenstvom je mechanický rýchloupínač,  základná lopata, paletizačné vidly, zhŕňacia radlica, 
zametacie zariadenie, drapák na biomasu a drvič biomasy, drvič stavebného odpadu. 
 
  

         

    
 
 

Cestná váha  

Modulárna cestná váha 8 m, na váženie a presnú evidenciu materiálu dovezeného a odvezeného zo 
zberného dvora. Váženie až do 30 ton hmotnosti vozidiel s nákladom. 
 

                                                 

 

Cenová ponuka: 

Kolesový traktor TD5.85 s príslušenstvom:  109.300,- € bez DPH (131.160,- € s DPH) 

Kolesový traktor TD5.85       63.900,- € bez DPH   (76.680,- € s DPH) 
Tandemová, brzdená vlečka do 7 ton      16.500,- € bez DPH   (19.800,- € s DPH) 
Nosič kontajnerov hákový do 8 ton         17.200,- € bez DPH   (20.640,- € s DPH) 
6 ks oceľových zberových kontajnerov        11.700,- € bez DPH  (14.040,- € s DPH) 
 
 



                    

                                                             
 

 
 
 

Kolesový nakladač A 770 s príslušenstvom:  149.000,- € bez DPH (178.800,- € s DPH) 

Kolesový nakladač A 770 s lopatou a rýchloupínačom    84.500,- € bez DPH  (101.400,- € s DPH) 
Drvič biomasy          15.500,- € bez DPH   (18.600,- € s DPH) 
Drvič stavebného odpadu       30.000,- € bez DPH   (36.000,- € s DPH) 
Paletizačné vidly          2.600,- € bez DPH     (3.120,- € s DPH) 
Zhŕňacia radlica           4.900,- € bez DPH     (5.880,- € s DPH) 
Zametacie zariadenie          6.400,- € bez DPH     (7.680,- € s DPH) 
Drapák na odpad          5.100,- € bez DPH     (6.120,- € s DPH) 
 
 

Cestná váha 8m (súčasť stavebného projektu):    21.700,- € bez DPH (26.040,- € s DPH) 

 
     
 

Spolu EUR bez DPH:       280.000,- €      

Spolu EUR s DPH:                        336.000,- € 

 

 


