Bratislava, 21.10.2021

Vec: Úprava cien pre rok 2022
Vážený obchodný partner.
Úvodom tohto listu si Vám dovoľujem opätovne poďakovať v mene zamestnancov spoločnosti
AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o. (ďalej AVE SK), že ste využívali a využívate naše služby i v stále
prebiehajúcom roku 2021. Vďaka investíciám do techniky a technológií sa naša spoločnosť stále drží
v popredí kvality poskytovaných služieb. Očakávame, že prebiehajúci rok 2021 ako aj rok nasledujúci bude
naplno ovplyvnený pandémiou Covid19, krízou na strane dodávateľov surovín, palív a energií a zároveň
prebiehajúcimi legislatívnymi zmenami, ktoré sa snažia odkloniť odpady od zneškodnenia k recyklácii a
ktoré nie všetky sú pozitívne a výrazne zasiahnu „peňaženky každého z nás“.

1. Nárast nákladov na externých zneškodňovacích zariadeniach
Rok 2021 sa ďalej vyznačoval postupným rastom cien u našich partnerov a dodávateľov služieb ako sú
koncové recyklačné a zneškodňovacie zariadenia (skládky a spaľovne odpadov). Našou snahou je Vám
poskytnúť kvalitné služby v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok s trvalým rozvojom, čo prináša
vyššie náklady, ktoré nemôžeme zahrnúť do žiadnej optimalizácie, keďže ľudský faktor je pri našich službách
nenahraditeľný.

Skládka odpadov AVE SK v lokalite Senec/Červený Majer, aj napriek tomu, že po viac ako 4,5 roka trvania
žiadosti dostala stavebné povolenie na jej rozšírenie, nebude stále dlhšiu dobu v prevádzke, nakoľko znova
a nezmyselne sa odvolalo zopár aktivistov (dokopy 8) a tým zabrzdili správoplatnenie stavebného povolenia
o niekoľko mesiacov. Správoplatnenie stavebného povolenia, výstavbu a kolaudáciu skládky odpadov
predpokladáme až na jeseň roka 2022, dovtedy sa musíme spoliehať na koncové zariadenia, z ktorých
viaceré podľa dostupných informácií budú v roku 2022 zatvorené a to z dôvodov nevyhovenia súčasnej
legislatíve alebo procesu prechodu k recyklácii odpadov a jej uprednostnenia pred zneškodňovaním
odpadov. Vzhľadom na vyššie uvedené, viaceré zneškodňovacie zariadenia (skládky, spaľovne) začínajú
obmedzovať príjem odpadov od externých dodávateľov, resp. neúmerne zvyšujú ceny na vstupe, ktoré už
naša spoločnosť nie je schopná dlhodobo sanovať. Z tohto dôvodu sme nútení prikročiť k navýšeniu cien vo
vzťahu k Vám, našim zákazníkom a to rovnako, ako nám zvyšujú ceny externí zneškodňovatelia.
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2. Nárast palív a dopravných nákladov
V súvislosti s palivovou krízou (nedostatok AD Blue na trhu a tým spôsobený rast jeho ceny a zároveň
zvyšujúce sa ceny pohonných hmôt) a energetickou krízou (vysoké ceny elektriky a plynu, spôsobujúce
nárasty cien v temer všetkých súvisiacich službách) sme nútení dané náklady presunúť na Vás, našich
zákazníkov, nakoľko rovnako ako ceny zneškodňovania odpadov nie je naša spoločnosť enormný nárast cien
palív dlhodobo sanovať.

3. Nárast mzdových nákladov
Situácia aj v roku 2021 je kvôli stále pretrvávajúcemu koronavírusu Covid19 pre ekonomický rast špecifická
a náročná. Okrem priemernej nezamestnanosti v Bratislavskom kraji, v zmysle Zákona č. 663/2007 Z. z. o
minimálnej mzde v znení neskorších predpisov sa ustanovila suma minimálnej mzdy na rok 2022 na výšku
646 EUR, čo je navýšenie o ďalších 23 EUR oproti roku 2021. Toto rozhodnutie spôsobí opätovné zvýšenie
mzdových nákladov, a to najmä pre naše kľúčové robotnícke pozície, ktorými sú vodiči a obsluha špeciálnej
techniky – závozníci a manipulačný pracovníci. Zvýšené príplatky za prácu nadčas v bežné dni, soboty,
nedele a sviatky a v neposlednom rade povinnosť zamestnávateľa vydávať/preplácať rekreačné poukazy pre
zamestnancov rovnako zvyšujú finančné náklady spoločnosti. Aby sme boli naďalej schopní poskytovať
služby v odpadovom hospodárstve v požadovanej kvalite, sme nútení tieto náklady premietnuť do
jednotkových cien platných od 1.1.2022.

4.

Cenová ponuka na rok 2022
Merná
jednotk
a

Cena v € bez DPH

Cena v € s DPH

Manipulácia so 110/120l nádobou

ks

0,8€

0,96€

Manipulácia s 240l nádobou

ks

1,2€

1,44€

Doprava

km

2,1€

2,52€

Zhodnotenie biologicky rozložiteľného odpadu (nie BRKO) - 200201

t

40€

48€

Zneškodnenie zmesového komunálneho odpadu - 200301

t

60€

72€

Zneškodnenie objemného odpadu - 200307

t

75€

90€

Názov služby
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Ostatné položky, akými sú manipulácia s veľkokapacitným kontajnerom, 1100l nádobou, prenájmy nádob
a veľkokapacitných kontajnerov a zneškodnenia ostatných druhov odpadov ostávajú bez zmien.

Vážení obchodní partneri, sme si plne vedomí výrazného cenového nárastu, no vzhľadom na okolnosti sme
nútení pristúpiť k úprave cien na rok 2022. V prípade, ak bude skládka odpadov spoločnosti AVE SK
dobudovaná, k čomu sa snažíme dospieť čo najskôr (no niektoré legislatívne prekážky nevieme ovplyvniť, aj
napriek tomu, že ich začali riešiť v dostatočnom časovom predstihu), sme ochotní prehodnotiť ceny
ostatných, nie nebezpečných smerom dolu, aby sme vyšli Vám v ústrety v tejto neľahkej dobe.

Ďakujeme vám za pochopenie vyššie uvedeného, aj za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na jej
ďalší rozvoj v nasledujúcom roku.
S úctou

...............................................................
RNDr. Peter Krasnec PhD., MBA
konateľ, AVE SK odpadové hospodárstvo s.r.o.
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