
Smlouva o odvozu a likvidaci odpadu 
 
 

uzavřená § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku těmito dle vlastního 
prohlášení svéprávnými účastníky  

(dále jen „smluvní strany“) 

Název: EKO-SEPAR, s.r.o. 

Sídlo: Hřbitovní 1214, 330 23 Nýřany 

IČ / DIČ: 47714760 / CZ47714760 / jsme plátci DPH 

Spisová značka: C 3079 vedená u Krajského soudu v Plzni 

Zastupuje ve věcech smluvních: Petr Volevecký, prokurista společnosti 

Telefon: +420 xxx 

e-mail: xxx 

Zastupuje ve věcech technických: Jaroslav Chodora, dispečer 

Telefon: +420 xxx 

e-mail: xxx 

Bankovní spojení, číslo účtu: xxx 

 (dále jen „Odvozce“) 

a 

Název:  Město Nýřany 

Sídlo: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany 

IČ / DIČ: 00258199 / CZ00258199 

Zastupuje ve věcech smluvních: Ing. Jiří Davídek, starosta města 

Telefon: +420 377 832 301 

e-mail: starosta@mesto-nyrany.cz 

Zastupuje ve věcech technických: Ing. Pavlína Caisová, místostarostka města 

Telefon: +420 377 832 302 

e-mail: mistostarosta@mesto-nyrany.cz 

(dále jen „Původce“) 

1. 
Úvodní ustanovení 

1.1 Odvozce je oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech  
v platném znění (dále též jen „zákon o odpadech“) a prohlašuje, že bude s odpady nakládat 
v souladu se zákonem o odpadech.  

1.2 Původce je původcem odpadů ve smyslu § 5 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech na 
katastrálním území Nýřany, Kamenný Újezd u Nýřan a Doubrava u Plzně. 

1.3 Pro účely této smlouvy se rozumí: 

1.3.1 komunální odpad = směsný a tříděný odpad z domácností a dále směsný odpad a tříděný 
odpad z jiných zdrojů, pokud je co do povahy a složení podobný odpadu z domácností, 
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1.3.2 biologicky rozložitelný odpad = biologicky rozložitelný odpad ze zahrad a veřejné zeleně, 
potravinový a kuchyňský odpad z domácností (rostlinného původu), 

1.3.3  sběrná nádoba = nádoba, jež svým účelem slouží k ukládání komunálního odpadu 
a biologického odpadu. 

2. 
Účel a předmět smlouvy 

2.1 Účelem této smlouvy je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při odvozu 
a likvidaci komunálního a biologického rozložitelného odpadu (dále jen „odpad“) a úprava 
vzájemných práv a povinností mezi Odvozcem a Původcem. 

2.2 Odvozce se zavazuje Původci poskytnout bezplatně sběrné nádoby pro nahlášené svozy 
odpadů vykonávané Odvozcem. Původce je oprávněn po dobu platnosti a účinnosti této 
smlouvy poskytnuté sběrné nádoby užívat.  

2.3 Odvozce se zavazuje pro Původce provést odvoz a likvidaci odpadu uloženého  
ve sběrných nádobách. 

2.4 Původce se zavazuje za provedení odvozu a likvidaci odpadu uloženého ve sběrných 
nádobách zaplatit cenu dle článku 4. této smlouvy. 

2.5  Původce využije ke splnění své povinnosti ohledně svozu odpadu výhradně služeb Odvozce. 

3. 
Práva a povinnosti smluvních stran 

3.1  Odvozce se zavazuje poskytnout Původci dle článku 2.2 této smlouvy sběrné nádoby ve stavu 
způsobilém k řádnému ukládání odpadu a rozmístit je dle požadavku Původce. Původce je 
povinen užívat poskytnuté sběrné nádoby pouze za účelem ukládání odpadu. Původce bude 
poskytnuté sběrné nádoby chránit před poškozením, ztrátou nebo zničením. Odvozce nemá 
nárok na náhradu škody způsobené na pronajatých sběrných nádobách. 

3.2  Po uplynutí životnosti sběrné nádoby má Původce možnost požádat Odvozce  
o poskytnutí nové sběrné nádoby výměnou za sběrnou nádobu, která již nemůže plnit svou 
funkci. Výměna proběhne v sídle Odvozce nebo za úplatu Odvozci v místě umístění sběrné 
nádoby.   

3.3  Odvozce bude provádět odvoz odpadu ze sběrných nádob v intervalech a dnech podle 
požadavku Původce. Původce je povinen zajistit ve dnech odvozu volný přístup ke sběrným 
nádobám, a to tak, že v den svozu musí být sběrné nádoby volně přístupné na průjezdné 
komunikaci, která je řádně zpevněna pro těžká vozidla. Při neprovedení odvozu z důvodu, že 
v den svozu nebyla sběrná nádoba volně přístupná na průjezdné komunikaci, která je řádně 
zpevněna, se má za to, že byl odvoz proveden řádně a včas, odvoz ale nebude Odvozcem 
Původci účtován. Pokud nebude z provozních či jiných důvodů ležících na straně Odvozce 
možno provést odvoz odpadu ze sběrných nádob ve dnech odvozu podle požadavku 
Původce, je Odvozce povinen zajistit náhradní odvoz a současně Původce o dni tohoto 
odvozu vhodně vyrozumět, aby mohl být zajištěn volný přístup ke sběrným nádobám. 

3.4 Odvozce se zavazuje zabezpečit naložení odpadu ze sběrných nádob do vozidla a po 
naložení zajistit navrácení prázdných sběrných nádob na místo, na kterém byly nádoby 
umístěny před naložením odpadu. Odvozce bude při nakládání odpadu postupovat tak, aby 
nedošlo ke znečištění okolí. 

3.5 Původce se zavazuje zajistit neodkládání odpadu mimo sběrné nádoby. Do sběrných nádob 
může být ukládán jen komunální či biologicky rozložitelný odpad a nesmí do nich být ukládány 
složky separovaného odpadu, nebezpečného odpadu a odpadu podléhajícímu zvláštnímu 
režimu pro ukládání odpadu. 

3.6 Jestliže je odpad uložen mimo sběrné nádoby, není Odvozce povinen tento odpad odvézt.  

3.7 Jestliže je ve sběrných nádobách uložen odpad, který tam být ukládán nesmí nebo pro něhož 
není nádoba určena, není Odvozce povinen obsah sběrné nádoby odvézt. Odvozce je 
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povinen o tomto vytvořit záznam v písemné podobě, popřípadě fotodokumentaci, a tento 
záznam na vyžádání předat Původci. Při neprovedení odvozu z tohoto důvodu se má za to, 
že byl odvoz proveden řádně a včas.  

3.8 Původce je povinen při ukončení smluvního vztahu vrátit Odvozci prázdné sběrné nádoby 
bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů po ukončení platnosti či 
účinnosti této smlouvy. Původce se může s Odvozcem písemně dohodnout na převodu 
nádob do vlastnictví Původce. 

3.9 Odvozce je pro případ, že v souladu s ustanoveními zákona či této smlouvy odstoupí  
od smlouvy, oprávněn odebrat Původci sběrné nádoby. 

3.10 Smluvní strany jsou povinny navzájem si písemně sdělovat změny ve své identifikaci uvedené 
v záhlaví této smlouvy. 

3.11 Odvozce je povinen zajistit uplatnění třídící slevy ve smyslu ustanovení § 157 zákona  
o odpadech. 

3.12 Přebíraný odpad musí být primárně připravován k opětovnému použití, recyklován, následně 
jinak využíván včetně energetického využití a není-li možné ani to, odstraňován. 

4. 
Cena a platební podmínky, svozové známky 

4.1 Cena za provedení odvozu a likvidace odpadu uloženého ve sběrných nádobách je uvedena 
v příloze č. 1 k této smlouvě. Cena bude fakturována včetně platného DPH. Odděleně se 
bude fakturovat za odvoz a likvidaci komunálních odpadů a za odvoz a likvidaci BIO odpadů.  

4.2 Odvozce je pro případ nárůstu vstupních cen likvidace odpadů (zákonného zvýšení ceny 
poplatku za ukládání odpadů na skládky dle přílohy č.9 zákona o odpadech, případně dle 
jiného platného ustanovení o navyšování skládkovného nebo likvidace odpadů v ZEVO) 
oprávněn změnit cenu po písemném oznámení Původci.  

4.3 Původce poskytne Odvozci seznam svozových míst sběrných nádob (včetně počtu sběrných 
nádob a četnosti svozů), a to vždy do konce kalendářního roku předcházejícímu tomu, na 
který se seznam předává.  

4.4 Odvozce bezplatně zajistí pro Původce odpovídající počet příslušných svozových známek na 
daný kalendářní rok, nebude-li dohodnuto jinak.  

4.5 Odvozce rovněž na základě seznamu předaného Původcem (viz bod 4.3 této smlouvy) 
bezplatně zajistí vylepení svozových známek, a to nejpozději do konce měsíce února 
příslušného roku. Svozové známky, které nemohly být vylepeny, protože do konce měsíce 
února daného kalendářního roku nebyl uskutečněn žádný svoz sběrné nádoby, budou 
předány Původci k jejich další distribuci (včetně seznamu s uvedením svozového místa), a to 
nejpozději do 10. března příslušného kalendářního roku.     

4.6 Distribuci těchto nevylepených svozových známek zajistí Původce. Počínaje měsícem 
dubnem nebudou neoznačené sběrné nádoby Odvozcem sváženy. 

4.7 Původce je povinen oznámit odvozci neprodleně veškeré změny ve svozových místech 
(četnost vývozů, ukončené svozy, nově přihlášené svozy atd). 

4.8 Nádoby na nových svozových místech budou označovány platnou známkou Odvozcem vždy 
v první svozový termín daného měsíce, ve kterém bude prováděna změna, a to bezplatně. 

4.9 Odvozce a Původce se dohodli na měsíční fakturaci s tím, že daňový doklad (faktura) bude 
Odvozcem vystaven zpětně do 15 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, za který 
se vyúčtování provádí. Splatnost faktur je 21 kalendářních dnů. Fakturováno bude za likvidaci 
odpadů a zvlášť za odvoz a služby s likvidací spojené. 

4.10 Fakturační a korespondenční adresa původce je uvedena na první straně této smlouvy. 

4.11 Cenu za svoz a služby spojené s odvozem odpadů podle tohoto článku je Odvozce oprávněn 
každoročně zvýšit o hodnotu inflace (valorizace), tedy o roční míru inflace za předešlý 
kalendářní rok oficiálně vyhlášenou Českým statistickým úřadem (roční míra inflace vyjádřená 
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přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za dvanáct měsíců běžného roku proti 
průměru dvanácti měsíců roku předchozího). Takto zvýšená cena bude platit od každého 
dalšího kalendářního roku počínaje rokem 2023, a to od měsíce následujícího po měsíci, kdy 
bude cena písemně oznámena Původci. 

5. 
Ostatní ujednání 

5.1 Odvozce se zavazuje poskytovat Původci podklady pro vedení průběžné evidence odpadů 
a v lednu každého roku souhrnnou evidenci množství odpadů za předchozí kalendářní rok. 

5.2 Odvozce se zavazuje zpracovat kompletní výkazovou dokumentaci pro spolupráci se 
společností EKO-KOM, a.s., případně jinou podobnou společnost.  

5.3 Odvozce se zavazuje zajistit na základě písemné objednávky Původce bezplatný pronájem 
a umístění (dovoz a odvoz) nádob o velikosti 1.100 l pro kulturní a sportovní akce pořádané 
či spolupořádané Původcem, a to v maximálním počtu 10 ks. Jedná se zejména o akce: 

 Velikonoční jarmark 
 Běh města Nýřany  
 Den města Nýřany  
 Nýřanská pouť  
 Předvánoční řemeslný trh 

 

Odvozce poté zajistí likvidaci odpadů, za kterou bude Původci fakturováno dle čl. 4. této 
smlouvy. 

6. 
Platnost smlouvy a její ukončení 

6.1 Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Závazky odvozce dle této smlouvy spočívající 
v provádění služeb nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po 
kalendářním měsíci, ve kterém byla tato smlouva uzavřena, nejdříve však od 01.01.2022. 

6.2 Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.  

6.3 Odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
v platném znění. 

6.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět. Výpověď je možná vždy jen 
k datu 31.12. kalendářního roku. Výpovědní lhůta činí 9 měsíců a začíná běžet od 01.04. 
kalendářního roku, pokud je písemná výpověď doručena na adresu druhé smluvní strany 
nejpozději do 31.03. Doporučeně zaslaná výpověď se považuje v případě jejího nepřevzetí 
druhou smluvní stranou za doručenou desátým dnem po jejím prokazatelném odeslání. 
Smluvní vztah skončí uplynutím devítiměsíční výpovědní lhůty dnem 31.12. kalendářního 
roku. 

7. 
Vyšší moc 

7.1 Za vyšší moc se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve 
splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto 
překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala, a dále, že by v době vzniku závazku 
tuto překážku předvídala, a zahrnuje zejména: 

 válku, válečný stav nebo válečnické operace (ať je vyhlášen válečný stav či nikoli), invazi, 
zásah cizího nepřítele a občanskou válku; 

 povstání, revoluci, rebelii, vzpouru, uchvácení občanské nebo vojenské vlády, spiknutí, 
nepokoje, občanskou neposlušnost a teroristické činy; 

 stávku, sabotáž, blokádu, embargo, dovozová omezení České republiky; 
 přírodní katastrofu nebo fyzickou pohromu. 
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7.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že událost vyšší moci nezahrnuje neplnění odvozce nebo 
jeho poddodavatelů a dále nezahrnuje nepříznivé klimatické podmínky (jiné než ty, které jsou 
mimořádně nepříznivými a které se za případ vyšší moci považují). 

8. 
Povinnosti odvozce ve vztahu k odpovědnému zadávání dle zákona č. 134/2016 Sb. 

o zadávání veřejných zakázek v platném znění 

8.1 Odvozce je při plnění této smlouvy povinen dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce 
a technických zařízení, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), nařízení vlády 
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Poskytovatel přejímá v plném 
rozsahu odpovědnost za řízení postupu prací a za bezpečnost a ochranu zdraví osob 
poskytujících služby. 

8.2 Odvozce je při plnění této smlouvy povinen dodržovat pracovněprávní předpisy, zejména 
zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, (a to se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, 
pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, (a to se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči 
všem osobám, které se na plnění této smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na 
předmětu plnění prováděny bezprostředně poskytovatelem či jeho poddodavateli. 

8.3 Odvozce se uzavřením této smlouvy zavazuje, že ve vztahu ke svým poddodavatelům zajistí 
sjednání a dodržování smluvních podmínek srovnatelných s podmínkami sjednanými v této 
smlouvě, a to včetně smluvních pokut sjednaných v této smlouvě. Uvedené smluvní podmínky 
se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut shodná s touto smlouvou, zajistí 
řádné a včasné plnění finančních závazků vůči svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné 
plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá 
k plnění zakázky, a to vždy nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
původce za konkrétní plnění. 

9. 
Smluvní pokuty a reklamace 

9.1 Pro případ prodlení původce s úhradou faktury je odvozce oprávněn požadovat po původci 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení. 
Původce není povinen tuto smluvní pokutu zaplatit v případě prodlení s placením faktury, které 
nezavinil. Odvozce nebude uplatňovat vůči původci vedle této smluvní pokuty nárok na úroky 
z prodlení. 

9.2 V případě, že odvozce neprovede vyprázdnění odpadové nádoby ani do 36 hodin od termínu 
řádného svozu a byla-li současně původcem provedena řádná reklamace tohoto svozu, je 
původce oprávněn požadovat po odvozci zaplacení smluvní pokuty ve výši 100 Kč za každý 
započatý den za každou nevyprázdněnou odpadovou nádobu. 

9.3 V případě, že některá ze služeb uvedených v čl. 2 této smlouvy nebude poskytnuta v termínu 
do 4 (čtyř) kalendářních dnů od termínu svozu, je původce oprávněn zajistit si plnění příslušné 
služby jiným způsobem a vzniklé náklady bez dalšího vyúčtovat odvozci. 

9.4 Odvozce je povinen uhradit původci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za nedodržení ust. § 3 
odst. 2 zákona o odpadech, a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti. 

9.5 Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Nárok na náhradu 
škody není smluvní pokutou dotčen. 

9.6 Smluvní pokuty je původce oprávněn započítat proti jakékoli pohledávce odvozce. 

9.7 Smluvní pokutu lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 
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9.8 Oprávnění požadovat po odvozci zaplacení smluvní pokuty dle ustanovení uvedených výše 
původci nevznikne, vzniklo-li prodlení odvozce v důsledku vyšší moci. 

9.9 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě faktur vystavených oprávněnou smluvní stranou. 
Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení druhé smluvní straně. 

9.10 Původce je oprávněn reklamovat jakékoliv vady plnění dle této smlouvy, a to písemně 
(elektronicky e-mailem nebo v listinné podobě). V reklamaci bude vada popsána, lokalizována 
a případně fotograficky zdokumentována. 

9.11 Reklamovanou vadu je odvozce povinen odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 24 hodin od oznámení. Není-li to možné, tak v přiměřené lhůtě stanovené původcem 
v závislosti na charakteru a rozsahu vady. 

10. 
Závěrečná ustanovení 

10.1 Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu druhou podepisující stranou 
a účinnosti nabývá uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. 
o registru smluv 

10.2 Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí původce. 

10.3 Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními 
stranami. 

10.4 Smluvní strany se dohodly, že v náležitostech touto smlouvou přímo neupravených  
se jejich vzájemné vztahy budou řídit platnými právními předpisy České republiky. 

10.5 Tato smlouva je elektronicky podepsána oběma smluvními stranami. Elektronicky podepsaná 
smlouva má platnost originálu. 

10.6 Pokud by některé ustanovení této smlouvy bylo zcela nebo částečně neplatné, není tím 
dotčena platnost zbývajících ustanovení. V takovém případě smluvní strany dohodnou 
nahrazení neplatného ustanovení novým, které se co nejvíce přiblíží hospodářskému účelu 
neplatného ustanovení. 

10.7 Odvozce je na základě § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Poskytovatel je v tomto případě povinen 
vykonat veškerou součinnost s kontrolou. 

10.8 Odvozce není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající 
z této smlouvy třetí osobě. 

10.9 Odvozce je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn; předmětem pojistné 
smlouvy je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem třetí osobě. Výše 
pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc 
korun českých) pro jednu pojistnou událost. Odvozce předložil původci kopii pojistné smlouvy 
před uzavřením této smlouvy. Odvozce je povinen předložit objednateli kopii pojistné smlouvy 
kdykoliv v průběhu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou, bude-li o to 
původcem požádán, a prokázat trvání pojištění. Náklady na toto pojištění nese v plném 
rozsahu odvozce. 

10.10 Nedílnou součástí této smlouvy je ceník (příloha č.1 této smlouvy). 

10.11 Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Nýřany dne 13.12.2021. 

10.12 Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu před podpisem řádně projednaly a přečetly, že je 
sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli pod 
nátlakem, v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své 
vlastnoruční podpisy. 
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V Nýřanech V Nýřanech 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………. …………………………………………. 
za Původce  za Odvozce 
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Příloha č. 1: Ceník 

Objem odpadové nádoby 
Cena za provedení manipulace, výsypu a svozu 

směsného komunálního odpadu ve vztahu k jedné 
odpadové nádobě v Kč bez DPH 

1 100 l 180,00 

110/120 l 41,50 

240 l 43,00 

60 l 41,50 

 

Položka 
Cena za provedení likvidace 1 tuny 

směsného komunálního odpadu v Kč 
bez DPH 

likvidace 1 tuny směsného komunálního odpadu 1695,00 

 
 
 

Objem odpadové nádoby 
Cena za provedení manipulace, výsypu, svozu 

a likvidace separovaného odpadu ve vztahu k jedné 
odpadové nádobě v Kč bez DPH 

IGLU 3,2 m3 plast + nápojový kartón + 
kov; 1x T 

654,00 

IGLU 3,0 m3 plast + nápojový kartón + 
kov; 1x T 

654,00 

IGLU 2,5 m3 plast + nápojový kartón + 
kov; 1x T 

654,00 

240 l plast + nápojový kartón + kov; 
1x 2T (u MěÚ Nýřany) 

102,00 

IGLU 3,2 m3 papír a lepenka; 
1x T 

385,00 

IGLU 3,0 m3 papír a lepenka; 
1x T 

385,00 

IGLU 2,5 m3 papír a lepenka; 
1x T 

385,00 

IGLU 3,0 m3 sklo; 
1x M 

208,00 

IGLU 2,5 m3 sklo; 
1x M 

208,00 

IGLU 1,5 m3 sklo; 
1x M 

208,00 
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Objem odpadové nádoby 
Cena za provedení manipulace, výsypu a svozu 

biologicky rozložitelného odpadu ve vztahu k jedné 
odpadové nádobě v Kč bez DPH 

240 l; 1x 2T od 01.04. do 15.11. 
daného roku 

41,00 

1100 l; 1x 2T od 01.04. do 15.11. 
daného roku 

178,00 

 

Položka 
Cena za provedení likvidace 1 tuny 

biologicky rozložitelného odpadu v Kč 
bez DPH 

likvidace 1 tuny biologicky rozložitelného odpadu 320,00 
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