
 - KOMPOSTÁRNA ŽELIVEC – MALOOBCHODNÍ CENÍK – BIO ODPAD - 

 - SVOZ BIO ODPADU - MJ cena s DPH

 Přistavení kontejneru na bio odpad do 5km od provozovny 1x 800 Kč
 Při přistavení dále než 5km od provozovny se počítá 40kč/ujetý km.

 Počítá se cesta dvakrát tam a zpět = přistavení kontejneru a jeho následný odvoz.

1x

1x

 Poplatek za kontejner při ponechání déle než 2 pracovní dny 1den 50 Kč
 Poplatek za manipulaci s kontejnery při výměně kontejnerů 1x 100 Kč

 - ULOŽENÍ BIO ODPADU - MJ cena s DPH

 Bio odpad (kód odpadu 200201) 1t

 Pařezy* / kořeny * 1t

1t 350 Kč
 * uložení předem nahlásit obsluze

 - ULOŽENÍ BIO ODPADU – ŽIVNOSTNÍCI - MJ cena s DPH

Zahradníci, firemní subjekty, údržba veřejné zeleně a další

 Jednorázové poplatky 

 Vozidlo do 3,5t / standardní přívěsný vozík 1x 100 Kč
1x 200 Kč
1x 100 Kč

 Bio odpad na váhu 1t

 - ULOŽENÍ BIO ODPADU – DOMÁCNOSTI - MJ cena s DPH

Bio odpad ze zahrad RD = tráva, listí, větve atd. Bez zeminy, kamení, pařezů a větví o průměru do 10cm

 Jednorázové poplatky 

 Vozidlo do 3,5t / standardní přívěsný vozík 1x 50 / 100 Kč
1x 200 Kč
1x 100 Kč

 Bio odpad na váhu 1t

***DPH 21%  ,  změna cen vyhrazena
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 Kontejner 8m3 1 000 Kč
 Kontejner 11m3 1 200 Kč

1 000 Kč
2 000 Kč

 Zemina / travní drny se zeminou *

 Velkoobjemový přívěsný vozík (dvě nápravy) do 3m3

 Bio odpad dle objemu každý 1m3

1 000 Kč

 Velkoobjemový přívěsný vozík (dvě nápravy) do 3m3

 Bio odpad dle objemu každý 1m3

1 000 Kč

**Pokud zákazník uloží na kompostárnu znečištěný odpad (příměsi plastů, papíru, kamení, betonu atd.), je povinen 
tento odpad okamžitě z kompostárny na vlastní náklady odklidit. V případě, že tak neučiní, budeme účtovat sankční 
sazbu ve výši 1 500 Kč bez DPH/t znečištěného odpadu. Pokud při úklidu odpadu bude použita mechanizace, 
budeme účtovat přirážku 200 Kč bez DPH 

– KOMPOSTÁRNA ŽELIVEC – MALOOBCHODNÍ CENÍK – SUBSTRÁTY – MULČOVACÍ KŮRA -

 - SUBSTRÁTY - MJ cena s DPH

 Materiály jsou tříděné přes síto ve frakci 0 až 20mm, k prodeji volně ložené

 Skladováno pod střechou

1t 900 Kč
 Tříděná hlinito-písčitá zemina + 30% až 40% agrokompostu

1t

 Tříděná hlinito-písčitá zemina + 50% až 60% agrokompostu

 Vhodné pro pěstování zeleniny, výsatba letniček. Obsahuje hnojivo agrokompost s účinností až 3 roky

 - ZAHRADNICKÝ KOMPOST - MJ cena s DPH

 Biologické hnojivo tříděné přes síto ve frakci 0 až 20mm, k prodeji volně ložené

 AGROKOMPOST Agora 1t

 Náš kompost vhodný k doplnění živin / přihnojení půd

 Působí jako hnojivo – nutné namíchat se zeminou registrace ÚKZÚZ číslo 3982

 - MULČOVACÍ KŮRY - MJ cena s DPH

 Přírodní drcené kůry stromů, k prodeji volně ložené

 Drcená kůra smrku – neprosátá

*Váhové přepočty u substrátů jsou orientační, mohou se menit v závislosti na vlhkosti

**U všech materiálu nezaručujeme bezplevelnost

***DPH 21% ,   změna cen vyhrazena
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 Zahradnický substrát TRÁVNÍKOVÝ

1m3 = 1,2t

 Vhodné pro zakládání trávníků a výsatbu stromů,keřů,trvalek

 Zahradnický substrát ZELENINOVÝ 1 100 Kč
1m3 = 1,0t

1 000 Kč
1m3 =0,7t

 Mulčovací kůra SMRKOVÁ 1m3 1 100 Kč
1m3 =0,3t

 Mulčovací kůra BOROVICE   !nutno předem ověřit dostupnost! 1m3 1 300 Kč
 Drcená kůra borovice – neprosátá, světlejší než smrková, delší životnost před rozpadem 1m3 =0,3t

 Mulčovací kůra JEMNÁ MIX 1m3 1 100 Kč
 Jemně drcená + prosátá kůra vhodná na záhony / skalky , převážně smrk s příměsí modřínu 1m3 =0,5t



VELKOOBCHODNÍ CENY A PRAVIDLA VELKOOBCHODNÍHO ODBĚRU NA VYŽÁDÁNÍ

www.kompostarnazelivec.com agora@email.cz

Adresa provozovny: Hlavní 499, 251 68  Želivec Tel. : +420 724 881 175

Otevírací doba 1.3. až 30.11.

Po-Pá 7:00-12:00 polední přestávka 13:00-16:00

sobota 8:00-12:00 polední přestávka 13:00-15:00

neděle+svátky zavřeno

Zimní provoz 1.12. až 1.3.

omezená pracovní doba – info na www.kompostarnazelivec.com

MALOOBCHODNÍ 
CENÍK


