
 
Zapísané v Obchodnom registri OS BA I, v odd. Sro vo vložke číslo 27729/B   IČO:35847301 

DIČ: 2020288963   IČ DPH: SK2020288963 
 

                                                                                             
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      

                                                                                                     v Pezinku 08.01.2020 
 

Vec: Cenník riečneho a lomového kameniva „sklad SANDROCK Bernolákovo, Priemyselná ul.“ 
 
                          Cenník        

- riečne kamenivo dunajské - frakcia 0/4 14,00 eur/tona  

- riečne kamenivo „Vysoká“ - frakcia 0/4 14,00 eur/tona     

- riečne kamenivo dunajské - frakcia 0/22 10,50 eur/tona  

- riečne kamenivo dunajské - frakcia 8/16 9,50 eur/tona  

- riečne kamenivo dunajské - frakcia 16/22 11,50 eur/tona  

- riečne kamenivo dunajské - frakcia 63/150 12,00 eur/tona  

- riečne kamenivo dunajské  - frakcia 0/63 (drvené) 12,50 eur/tona  

 

- lomové kamenivo (biely)    - frakcia 11/22 17,00 eur/tona       

- lomové kamenivo (čierny) - frakcia 11/22 17,00 eur/tona  

- lomové kamenivo (biely) - frakcia 4/8 16,00 eur/tona   

- lomové kamenivo (čierny) - frakcia 4/8 16,00 eur/tona  

- lomové kamenivo (čierny) - frakcia 0/2 18,00 eur/tona  

- lomové kamenivo (čierny) - frakcia 16/32 18,00 eur/tona  

- lomové kamenivo (čierny) - frakcia 32/63 17,50 eur/tona  

- lomové kamenivo (čierna) - frakcia 0/63 13,50 eur/tona   

- lomové kamenivo (čierna) - frakcia 63/150 17,50 eur/tona            

- drvený betón  7,00 eur/tona   

          

- kremičitý piesok triedený - frakcia 0/1 13,50 eur/tona  

- zemina   7,00 eur/tona  

- zásypová zemina  5,00 eur/tona   
 
Doprava:  
Mitsubishi FUSO (vozidlo do 5 ton)  sadzba 25 eur do 12 km - ďalší km 1,00 eur/km 
SCANIA „osemkola“ (trojstranný sklápač do 17 ton) sadzba 35 eur do 12 km - ďalší km 2,00 eur/km 
Náves (veľkokapacitný sklápač)  sadzba 35 eur do 12 km - ďalší km 1,50 eur/km 
 
 
Uvedené ceny sú bez DPH.  
V prípade záujmu sme schopní dodať aj kamenivo podľa požiadavky zákazníka. 
 

1.Mája 29/A 
902 01 Pezinok 



 
Zapísané v Obchodnom registri OS BA I, v odd. Sro vo vložke číslo 27729/B   IČO:35847301 

DIČ: 2020288963   IČ DPH: SK2020288963 
 

                                                                                             
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      
 

                                                                                                     v Pezinku 08.01.2020 
 

Vec: Cenník riečneho a lomového kameniva „sklad SANDROCK Bernolákovo, Priemyselná ul.“ 
 
                          Cenník        

- riečne kamenivo dunajské - frakcia 0/4 14,00 eur/tona  

- riečne kamenivo „Vysoká“ - frakcia 0/4 14,00 eur/tona     

- riečne kamenivo dunajské - frakcia 0/22 10,50 eur/tona  

- riečne kamenivo dunajské - frakcia 8/16 9,50 eur/tona  

- riečne kamenivo dunajské - frakcia 16/22 11,50 eur/tona  

- riečne kamenivo dunajské - frakcia 63/150 12,00 eur/tona  

- riečne kamenivo dunajské  - frakcia 0/63 (drvené) 12,50 eur/tona  

 

- lomové kamenivo (biely)    - frakcia 11/22 17,00 eur/tona       

- lomové kamenivo (čierny) - frakcia 11/22 17,00 eur/tona  

- lomové kamenivo (biely) - frakcia 4/8 16,00 eur/tona   

- lomové kamenivo (čierny) - frakcia 4/8 16,00 eur/tona  

- lomové kamenivo (čierny) - frakcia 0/2 18,00 eur/tona  

- lomové kamenivo (čierny) - frakcia 16/32 18,00 eur/tona  

- lomové kamenivo (čierny) - frakcia 32/63 17,50 eur/tona  

- lomové kamenivo (čierna) - frakcia 0/63 13,50 eur/tona   

- lomové kamenivo (čierna) - frakcia 63/150 17,50 eur/tona            

- drvený betón  7,00 eur/tona            

 

- kremičitý piesok triedený - frakcia 0/1 13,50 eur/tona  

- zemina   7,00 eur/tona  

- zásypová zemina  5,00 eur/tona   
 
Doprava:  
Mitsubishi FUSO (vozidlo do 5 ton)  sadzba 25 eur do 12 km - ďalší km 1,00 eur/km 
SCANIA „osemkola“ (trojstranný sklápač do 17 ton) sadzba 35 eur do 12 km - ďalší km 2,00 eur/km 
Náves (veľkokapacitný sklápač)  sadzba 35 eur do 12 km - ďalší km 1,50 eur/km 
 
Uvedené ceny sú bez DPH.  
V prípade záujmu sme schopní dodať aj kamenivo podľa požiadavky zákazníka. 
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Zapísané v Obchodnom registri OS BA I, v odd. Sro vo vložke číslo 27729/B   IČO:35847301 

DIČ: 2020288963   IČ DPH: SK2020288963 
 

                                                                                             
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      

                                                                                                     v Pezinku 08.01.2020 
 
 

PONUKOVÝ LIST 
 
Od 21.10.2016 je naša spoločnosť oprávnená prevádzkovať zber a skladovanie odpadu stavebného 
charakteru (pozri nižšie uvedenú špecifikáciu stavebného odpadu), k prevádzkovaniu ktorého vydal 
súhlas Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie Rozhodnutím číslo: OU-SC-
OSZP/2016/8168 – Po zo dňa 21.10.2016. 
 
Zber odpadu sa realizuje v označenom (vyhradenom) priestore prevádzky spoločnosti Sandrock Trans, 
s.r.o. v Bernolákove na Priemyselnej ulici 2737/174 kde sa ukladá nasledujúci odpad, špecifikovaný 
vo vyhláške Min. živ. prostredia SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov:  
 
Číslo skupiny Názov             Kategória 
17  01  01 betón         O 
17  01  03 obkladačky, dlaždice a keramika     O 
17  01  07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc  

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06     O 
17  05  04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03    O 
17  05  06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05    O 
17  08  02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01  O 
 
Ceny uloženia stavebného odpadu sa stanovujú dohodou. 
 
 

 
 
Zároveň si dovoľujeme ponúknuť na krátkodobý prenájom kontajnery na stavebný odpad, ktoré 
dovezieme na zadanú adresu a po naplnení odvezieme. Zákazníkovi tak vieme poskytnúť komplexnú 
službu. 
 
Ceny prenájmu a dopravy kontajnerov sa stanovujú individuálne. 
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Zapísané v Obchodnom registri OS BA I, v odd. Sro vo vložke číslo 27729/B   IČO:35847301 

DIČ: 2020288963   IČ DPH: SK2020288963 
 

                                                                                             
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––      

                                                                                                     v Pezinku 08.07.2018 
 
 

PONUKOVÝ LIST 
 
Od 21.10.2016 je naša spoločnosť oprávnená prevádzkovať zber a skladovanie odpadu stavebného 
charakteru (pozri nižšie uvedenú špecifikáciu stavebného odpadu), k prevádzkovaniu ktorého vydal 
súhlas Okresný úrad Senec, Odbor starostlivosti o životné prostredie Rozhodnutím číslo: OU-SC-
OSZP/2016/8168 – Po zo dňa 21.10.2016. 
 
Zber odpadu sa realizuje v označenom (vyhradenom) priestore prevádzky spoločnosti Sandrock Trans, 
s.r.o. v Bernolákove na Priemyselnej ulici 2737/174 kde sa ukladá nasledujúci odpad, špecifikovaný 
vo vyhláške Min. živ. prostredia SR č. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje katalóg odpadov:  
 
Číslo skupiny Názov             Kategória 
17  01  01 betón         O 
17  01  03 obkladačky, dlaždice a keramika     O 
17  01  07 zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc  

a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06     O 
17  05  04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03    O 
17  05  06 výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05    O 
17  08  02 stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01  O 
 
Ceny uloženia stavebného odpadu sa stanovujú dohodou. 
 
 

 
 
Zároveň si dovoľujeme ponúknuť na krátkodobý prenájom kontajnery na stavebný odpad, ktoré 
dovezieme na zadanú adresu a po naplnení odvezieme. Zákazníkovi tak vieme poskytnúť komplexnú 
službu. 
 
Ceny prenájmu a dopravy kontajnerov sa stanovujú individuálne. 
 
 
 
 

1.Mája 29/A 
902 01 Pezinok 


