
Andezitový lom Detva - Piešť
Cenník výrobkov a služieb platný od 1.4.2023

Cena EUR / tona

číslo 

výrobku

druh výrobku frakcia cena bez DPH DPH - 20% cena s DPH

1 hrubé drvené kamenivo 4 / 8 mm €15,00 €3,00 €18,00

2 hrubé drvené kamenivo 8 / 16 mm €12,50 €2,50 €15,00

3 hrubé drvené kamenivo 16 / 32 mm €12,50 €2,50 €15,00

4 hrubé drvené kamenivo 32 / 63 mm €9,95 €1,99 €11,94

5 hrubé drvené kamenivo 63 / 125 mm €9,70 €1,94 €11,64

6 drobné drvené kamenivo 0 / 4 mm €6,50 €1,30 €7,80

7 kamenivo do nestmelených zmesí 0 / 31,5 GC €9,00 €1,80 €10,80

8 štrkodrva 0 / 32 mm €7,25 €1,45 €8,70

9 štrkodrva 0 / 63 mm €7,20 €1,44 €8,64

10 štrkodrva 0 / 125 mm €8,50 €1,70  €10,20 

11 kameň do sypaných gabionov cena na vyžiadanie podľa objemu

12 násypový materiál, zemina, kamenivo €3,00 €0,60 €3,60

13 prírodné kamenivo ťažené prané 4 / 8 €25,00 €5,00 €30,00

14 prírodné kamenivo ťažené prané 16 / 22 €25,00 €5,00 €30,00

15 prírodné kamenivo ťažené prané 22 / 63 €25,00 €5,00 €30,00

16 prírodné kamenivo ťažné prané 0 / 4 mm €21,00 €4,20 €25,20

17 prírodné kamenivo ťažné prané 0 / 22 mm €19,00 €3,80 €22,80

18 asfaltový recyklát 0 / 16 mm €18,00 €3,60 €21,60

19 doprava 1 km €2,00 €0,40 €2,40

20 Ostatné neuvedené frakcie a mono frakcie vyrobíme na požiadanie zákazníka za vopred dohodnutú cenu.

Uskladnenie stavebného odpadu Cena EUR / tona

číslo druhu odpadu názov druhu odpadu cena bez DPH cena s DPH

01 04 08 odpadový štrk a drvené horniny iné ako v 01 04 07 Dohodou

01 04 09 odpadový piesok a íly Dohodou

02 04 01 zemina z čistenia a prania repy Dohodou

17 01 03 škridly a obkladový materiál a keramika Dohodou

17 01 07 zmesi betónu, tehál, škridiel obkladového materiálu a 

keramiky iné ako uvedené v 17 01 06

Dohodou

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako v 17 05 03 Dohodou

17 05 06 výkopová zemina iná ako v 17 05 05 Dohodou

Lom Detva - Piešť : JZPVK Company s.r.o., Parková 3, 953 05 Zlaté Moravce, SK
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