
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto 
 
 
Materiál na zasadnutie 
Miestneho zastupiteľstva 
dňa: 17. 05. 2011 
 
 
 

INFORMÁCIA  

o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi a o likvidácii 
odpadu  uloženého v rozpore so zákonom o odpadoch na území mestskej 

časti Bratislava – Nové Mesto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracovateľ:       Materiál obsahuje: 
Ing. Miriam Kamhiyehová     Základný materiál 
vedúca referátu životného prostredia    Prílohy 
         
         
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

máj 2011 



1 
 

Stav neriadených skládok odpadu a o likvidácii komunálneho odpadu  

na území mestskej časti Bratislava  -  Nové Mesto 

1.  Nakladanie s komunálnym odpadom                                         

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je obec 
zodpovedná za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi                  
na svojom území. 

 
1.1. Niektoré osobitné povinnosti obce (§ 18, § 39 zákona o odpadoch) 

• zaviesť vhodný systém zberu  a prepravy komunálnych a drobných stavebných 
odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia 
v súlade so zákonom vrátane  zabezpečenia zberných nádob; 

• upraviť podrobnosti o nakladaní s komunálnymi, drobnými stavebnými odpadmi 
a elektroodpadmi z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom sa 
ustanovia najmä podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy odpadov, o spôsobe 
separovaného zberu jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania 
s drobnými stavebnými odpadmi ako aj miesta určené na ukladanie a na zneškodnenie 
týchto odpadov; 

• stanoviť poplatok vo väzbe na náklady na činnosti nakladania s komunálnymi 
a drobnými stavebnými odpadmi podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon č. 
582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov; 

• zabezpečiť podľa potreby, najmenej však dvakrát do roka, zber a prepravu objemných 
odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených 
odpadov z domácností s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov, 

• zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných 
odpadov  od  01. 01. 2010; 

• zabezpečiť zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a z parkov 
vrátane odpadu z cintorínov a zo zelene z pozemkov právnických osôb, fyzických 
osôb a občianskych združení, ak sú súčasťou komunálnych odpadov od  01. 01. 2006; 

• umožniť výrobcovi elektrozariadení zaviesť a prevádzkovať na jej území systém 
oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a umožniť mu v rozsahu potrebnom na 
tento účel užívať exitujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov; ak takúto 
možnosť obec nemá, je povinná umožniť výrobcovi elektrozariadení v uvedenom 
rozsahu zriadiť na jej pozemkoch zariadenie na zber elektroodpadu z domácností; 

• zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu umiestneného na jej území v rozpore s týmto zákonom, ak sa 
podľa § 18 ods. 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v 
rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa § 18 ods. 8 nepreukáže niektorá zo 
skutočností uvedená v § 18 ods. 8 písm. a) až c). 

 
1.2. Komunálne odpady  

• Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti 
fyzických osôb a odpady obdobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických 
osôb alebo fyzických osôb - podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti obce 
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pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe obce, a pri údržbe 
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov. 

• Oddelene separované zložky komunálneho odpadu sú:    

· vytriedené zložky komunálneho odpadu bez obsahu škodlivín;   
· odpad z domácností s obsahom škodlivín;     
· biologicky rozložiteľný odpad zo zelene;     
· iné komunálne odpady      

 1. odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, kal zo septikov  
 2. objemný odpad        

• zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení). 
• Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných 

fyzickou osobou – nepodnikateľom v rozsahu do jedného m3 ročne od jednej fyzickej 
osoby. 

1.3. Deľba pôsobností medzi mestskými časťami a hlavným mestom 

 
Ciele odpadového hospodárstva hlavného mesta SR Bratislavy sú zamerané                      

na hospodárenie s komunálnymi odpadmi za účelom obmedzovania vzniku odpadov, 
zvyšovania využívania odpadov a zneškodňovania odpadov bez vplyvov na životné 
prostredie. V podmienkach Bratislavy sú rozdelené vyššie uvedené povinnosti obce 
(samosprávna pôsobnosť a prenesený výkon štátnej správy) v rámci odpadového 
hospodárstva Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy medzi mestské časti a hlavné mesto, 
ktorého nové znenie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy 
uznesením č. 444/2008 s účinnosťou od 1. 09. 2008.  

V rámci úprav platnej legislatívy Slovenska bolo jeho znenie upravované dodatkami, 
ktoré sa však týkali viac menej iných právomocí a povinností obce ako je nakladanie 
s odpadmi. 
 
1.3.1. DEĽBA SAMOSPSRÁVNYCH PÔSOBNOSTÍ 
 Pôsobnosti podľa obecného zákona 
Hlavné mesto  
Zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom podľa čl. 43 ods. 5, čistenie miestnych komunikácií I. a II. triedy, 
prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy, udržiavanie (čl. 28 písm .f) 
 
Mestské časti 
Zabezpečuje verejnoprospešné služby (čl. 28 písm. f), najmä: 
1.  nakladanie s komunálnym odpadom a drobným, stavebným odpadom podľa čl.44 ods. 3; 
2. čistenie miestnych komunikácií  III. A IV. triedy, správu a údržbu verejnej zelene a na 

návrh mestskej časti so súhlasom mestského zastupiteľstva aj výstavbu, údržbu a správu 
pohrebísk; 

3. udržiavanie čistoty v mestskej časti; 
4. zásobovanie vodou pre obyvateľov mestskej časti obytnej zóny v lokalitách, ktoré nie sú 

napojené na verejný vodovod; 
5. nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp. 
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 Pôsobnosti podľa zákona o odpadoch 
Hlavné mesto (čl. 43 ods. 5) najmä 
1. je povinné vypracovať a dodržiavať schválený program odpadového hospodárstva 

hlavného mesta, 
2.  je povinné zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť alebo umožniť zber 

a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území na účely ich zhodnotenia 
alebo zneškodnenia v súlade s týmto zákonom, vrátane zabezpečenia zberných nádob 

     zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v hlavnom meste a zabezpečenia 
     priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci 
     separovaného zberu, 
3. zabezpečuje nakladanie s vytriedenými zložkami komunálneho odpadu bez obsahu  

škodlivín a so zmesovým komunálnym odpadom, zber a prepravu objemných odpadov na 
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, oddelene vytriedených odpadov z domácností 
s obsahom škodlivín a drobných stavebných odpadov, 

4.  upravuje podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými 
odpadmi a elektroodpadmi z domácností nariadením hlavného mesta, 

5.   uzatvára zmluvy na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov, 

6.  zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu umiestneného na území v správe hlavného mesta v rozpore s týmto zákonom, ak 
sa podľa § 18 ods. 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti 
v rozpore s týmto zákonom alebo sa v konaní podľa § 18 ods. 8 nepreukáže niektorá zo 
skutočností uvedená v § 18 ods. 8 písm. a) až c), 

7. je povinné zaviesť separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky 
rozložiteľných odpadov, 

8.  je povinné umožniť výrobcovi elektrozariadení zaviesť a prevádzkovať na jeho území 
systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností a umožniť mu v rozsahu potrebnom 
na tento účel užívať existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov, 

9. je povinné zabezpečiť odstránenie starého vozidla, ktoré je odpadom, z miestnej 
komunikácie I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy alebo verejného 
priestranstva vo vlastníctve hlavného mesta, na ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné 
prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad hlavného mesta, či osobitne chránenej časti 
prírody a krajiny, ak si túto povinnosť nesplní držiteľ starého vozidla, a to odovzdaním 
starého vozidla na parkovisko určené obvodným úradom životného prostredia. 

 

Mestská časť (čl. 44 ods. 3) najmä 
1.   zabezpečuje verejnoprospešné služby, a to: 

1.1 zber a prepravu objemných odpadov, s vylúčením zmesového komunálneho 
odpadu, na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zber a prepravu oddelene 
vytriedených odpadov z domácností bez obsahu škodlivín a s obsahom škodlivín 
a drobných stavebných odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, 

1.2  zber, prepravu, zneškodňovanie a zhodnocovanie komunálnych odpadov, 
s vylúčením zmesového komunálneho odpadu, ktoré vznikajú pri činnostiach 
mestskej časti uvedených v čl. 29 písm. f) bod 2. a pri údržbe parkov a trhovísk, 
zber a prepravu kalu zo septikov s výnimkou žúmp, zber, prepravu, zhodnotenie 
odpadu zo zelene a zhodnotenie a zneškodnenie odpadu z čistenia kanalizácie 
prostredníctvom oprávnenej osoby, 

2.   zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu umiestneného na jej území v rozpore s týmto zákonom, ak sa podľa § 
18 ods. 7 nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s 
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týmto zákonom alebo sa v konaní podľa § 18 ods. 8 nepreukáže niektorá zo skutočností 
uvedená v § 18 ods. 8 písm. a) až c), 

3. je povinná zabezpečiť odstránenie starého vozidla, ktoré je odpadom z miestnej 
komunikácie III. a IV. triedy alebo verejného priestranstva v správe mestskej časti, na 
ktorom poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, ak si túto povinnosť nesplní držiteľ 
starého vozidla, a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko určené obvodným úradom 
životného prostredia, 

4.  zabezpečuje so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti odstránenie starého vozidla, ktorého 
držiteľ nie je známy, a ktoré je odstavené na inom mieste, než podľa § 53 ods. 1 písm. a). 

1.3.2. DEĽBA PRENESENÝCH ÚLOH ŠTÁTNE SPRÁVY 

Pôsobnosti podľa zákona o odpadoch 

Hlavné mesto [čl. 68 ods. 4] najmä 

prejednáva priestupky a ukladá pokuty za priestupky podľa § 80 ods. 1 písm. a) až c) a f) 
zákona o odpadoch, t.j.: 
• zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto zákonom [§ 18 ods. 3 písm. b)], 
• uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou [§ 18 ods. 3 písm. a) a § 39 ods. 5 

písm. c)], 
• nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 18 ods. 6, 
• neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9, 

 
Mestská časť [čl. 69 ods. 3]  
prejednáva priestupky a ukladá pokuty za priestupky podľa § 80 ods. 1 písm. f) a s) zákona 
o odpadoch, t.j.: 
• neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 ods. 9, 
• nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s §40c. 

2. Nakladanie s komunálnym odpadom na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto         

Mestská časť v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečuje 
verejnoprospešné služby, ktoré súvisia s nakladaním s komunálnym odpadom, 
prostredníctvom EKO – podniku VPS a zazmluvnených oprávnených osôb na nakladanie 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území Bratislavy. 

V zmysle predošlého mestská časť v roku 2010 nakladala s jednotlivými zložkami 
komunálnych odpadov v množstvách uvedených v tabuľke č.1. Súčasťou tabuľky sú aj údaje 
z predchádzajúceho roku. 

 
V stĺpci Iná oprávnená osoba sú uvedené množstvá komunálnych odpadov, s ktorými 

mestská časť nakladala prostredníctvom oprávnených osôb na nakladanie s komunálnymi 
odpadmi na území hlavného mesta. 

Pod odpad s katalógovým číslom 200303 – odpad z čistenia ulíc sú zaradené psie 
exkrementy, ktorých množstvo v porovnaní s množstvom z roku 2009 sa zvýšilo. Je teda 
predpoklad, že držitelia psov začali viac využívať zavedený systém a tým dochádza 
k zníženiu tohto odpadu na uliciach. Súčasne sme v rámci rozšírenia systému a vzhľadom                
na znenia platnej legislatívy (zákon ustanovuje, že tam kde sú umiestnené zberné nádoby na 
psie exkrementy je voľný pohyb psa povolený) rozbehli i umiestňovanie stojanov                           
so zásobníkmi sáčkov, určených na zber psích exkrementov, ktoré sa umiestňujú na miesta, 
kde mestská časť nemá záujem povoliť voľný pohyb psa. Sú to zväčša chodníky, resp. 
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spevnené plochy, kde je voľný pohyb psa nežiaduci, vzhľadom na veľkú frekvenciu chodcov. 
Odpad je možné potom ukladať do nádob na zmesový komunálny odpad. Lokalitami, kde boli 
tieto stojany umiestnené sú: Družstevná, Kalinčiakova, Osadná, Vajnorská, Tegelhoffa, 
Príkopová a 3 ks na Jeséniovej (spolu 9 ks). 

Množstvá odpadov pod katalógovým číslom 200201 a 200307 sú množstvá odpadov, 
ktoré boli uložené v rozpore so zákonom o odpadoch (tzv. neriadené skládky odpadov) 
a následne zhodnocované resp. zneškodňované oprávnenou osobou. V rámci likvidácie 
neriadených skládok odpadu na území mestskej časti boli zozbierané a následne zneškodnené 
ešte odpady, ktoré nie sú kategorizované ako komunálne, jednalo sa zväčša o zmiešaný odpad 
zo stavieb a demolácií. Porovnanie odpadu odstráneného z neriadených skládok odpadu                  
na území mestskej časti v roku 2009 a v roku 2010 je uvedený v tabuľke č.2. 
 
Tab. č. 1: Nakladanie s komunálnym odpadom v  r. 2009 a r. 2010 
 

EKO – VPS 
[t] 

Iná oprávnená osoba   
[t] p.č. 

Katalógové 
 číslo 

odpadu 
Názov odpadu 

2009 2010 2009 2010 
1. 200101 papier a lepenka 11,26 13,76 - - 
2. 200201 biologicky rozložiteľný odpad 586,10 409,50 5,40 1,80 
3. 200202 zemina, kamenivo a piesok 131,42 133,00 - - 
4. 200302 odpad z trhovísk 219,25 191,32 - - 
5. 200303 odpad z čistenia ulíc 141,47 238,85 * 8,52 * 9,90 
6. 200304 kal zo septikov 165,00 96,02 - - 
7. 200307 objemný odpad 847,75 467,37 48,30 184,50 

SPOLU 2102,25 1549,82 62,22 196,20 
* psie exkrementy 
 
Tab. č. 2: Odstránené množstvá odpadov uložených na tzv. neriadených skládkach odpadov 

za r. 2009 a r.2010 prostredníctvom inej oprávnenej osoby ako EKO – VPS 
 

Množstvo odpadu [t] p.č. katalógové číslo 
odpadu 

názov odpadu 
2009 2010 

1. 200201 biologicky rozložiteľný odpad 5,40 1,80 
2. 200307 objemný odpad 48,30 184,50 
3. 17.... iný ako komunálny odpad 150,50 59,00 

SPOLU 204,20 245,30 
 

Podľa stĺpca EKO – podnik VPS je možné sledovať, s akým množstvom nakladal 
verejnoprospešný podnik, zriadený mestskou časťou. Pri niektorých odpadoch vystupoval 
EKO  podnik VPS ako pôvodca odpadov, t.j. odpad vznikal ich činnosťou, ktorú vykonávajú 
v zmysle povinností mestskej časti, určených štatútom hlavného mesta SR Bratislavy. 
Takýmito činnosťami sú orezávanie drevín prípadne ich výrub vo verejnej zeleni, čistenie 
komunikácií. V inom prípade, ako napr. jarné a jesenné upratovanie, vystupujú ako držitelia 
odpadu, čo znamená, že pôvodcami sú občania a EKO – podnik VPS ich v rámci 
verejnoprospešných činností určených právnymi predpismi pre obec a teda aj mestskú časť 
zbiera a odovzdáva na zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie. 

 
V zmysle zákona sa ďalej nakladá s odpadom buď zneškodneným (napr. skládkovanie, 

spaľovanie), resp. zhodnotením (napr. recykláciou, kompostovaním), pričom zhodnocovanie  
podstatne menej zaťažuje životné prostredie ako zneškodňovanie. Jednotlivé druhy 
nakladania sú uvedené v tabuľke č. 3. 
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Tab. č. 3: Spôsob nakladania s jednotlivými druhmi komunálnych odpadov 
 

typ nakladania 
p.č. 

katalógové 
číslo  

odpadov 
názov odpadu 

  
množstvo 
odpadu [t] 

1. 200101 papier a lepenka recyklácia 

2. 200201 
biologicky rozložiteľný 

odpad 
kompostovanie 

3. 200202 
zemina, kamenivo a 

piesok 
úprava pôdy 

zhodnocovanie 558,06 

4. 200302 odpad z trhovísk skládkovanie 

5. 200303 odpad z čistenia ulíc skládkovanie 

6. 
200304 kal zo septikov 

biol. úprava 
a následné 

skládkovanie 

7. 200307 objemný odpad skládkovanie 

zneškodňovanie 1 187,86 

 
 
2.1 Systém zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu a odpadu  

 

• zberné miesta spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 

- Ivanská cesta 22 
- Bazová 8 

 Na týchto miestach sa bezplatne odoberá od obyvateľov Bratislavy nasledovný odpad: 

· objemný odpad v množstve max. 200 kg/osoba a mesiac; 
· stavebný odpad v množstve do 1 m3/ osoba a rok; 
· biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene cca 50 kg/osoba/týždeň; 
· elektroodpad: chladničky, televízory, rádiá, počítače, monitory, pračky, 

sporáky; 
· batérie a akumulátory, žiarovky a žiarivky; 
· pneumatiky max. 4 ks osoba/ pol roka; 
· papier, lepenka, nápojové obaly, sklo a plasty; 
· kovový odpad; 
· drevený odpad max. 200 kg/ osoba a mesiac. 

 

• zberné miesta EKO – podniku VPS 

· objemný odpad zabezpečuje sa dvakrát do roka, na jar 
a jeseň; 

· drobný stavebný odpad  v areáli divízie dopravy EKO VPS. 
· biologicky rozložiteľný odpad  v areáli divízie údržby zelene EKO VPS. 
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• zberné miesta iných zazmluvnených oprávnených osôb 

Zber prostredníctvom oprávnenej osoby sa týka odpadu katalógové číslo: 200303 
odpad z čistenia ulíc (psie exkrementy) a elektroodpadu katalógové číslo: 200125 
a 200136.  

· V súčasnosti je na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto umiestnených 
66 košov na verejnosti prístupných plochách. Zber je vykonávaný tri krát do 
týždňa, pričom sa súčasne dopĺňajú aj vrecúška, určené na zber psích 
exkrementov. Vyzbierané množstvo tohto druhu odpadu je uvedené v tab. č.1 
(posledný odstravec poradové č.  odpadu 5)     
  

· Zber elektroodpadu na území mestskej časti prebieha troma spôsobmi: 
  

� v zmysle zmluvy o spolupráci s kolektívnou organizáciou  
ENVIDOM sa uskutočňujú dvakrát do roka bezplatné zbery 
elektrospotrebičov z domácností, pričom celkové množstvo            
za rok 2010 je 9,35 ton. Tento zber je bezplatný a súčasne 
v zmysle zákona o odpadoch a zmluvy o spolupráci spoločnosť 
ENVIDOM uhradí mestskej časti odplatu vo výške určenej ako 
násobok sadzby 0,06 EUR a počtu obyvateľov podľa 
oficiálnych údajov Štatistického úradu SR za predchádzajúci 
kalendárny rok.      
  

� zber zabezpečuje spoločnosť ARGUSS, s.r.o. počas celého 
roka. Po telefonickom požiadaní občana o odvoz spoločnosť 
ARGUSS zber vykoná bezplatne;    
  

� ďalšou možnosťou je odovzdanie elektrozariadení predajniam 
pri kúpe nových, ktoré je následne oprávnenou osobou 
odvážané na spracovanie a zhodnotenie. Stále zberné miesta 
v Bratislave sú uvedené v tabuľke č. 4. 

Tab. č. 4: Zberné miesta pre elektroodpad v Bratislave 

ETA – ELEKTRO, Špitálska 25, Bratislava 0123456 

ETA – ELETRO, predajňa ETA, Mýtna 17, Bratislava 52499503, 0903464214 
GORENJE Slovakia, s.r.o., Špitálska 10, Bratislava 52921542 
KORYNA s.r.o., Dunajská 5, sklad J. Jonáša 13, Bratislava 0903410136 
KORYNA, Panenská 34, Bratislava 54411200 
KORYNA, Krížna 10, Bratislava 55422623 
BHS Domácí spotřebiče, Prešovská 43, Bratislava - 
A-Z veľkoobchod, s.r.o., domáce potreby, Ružová dolina 33, ASTRA 48202842 
Peter Poliak, PROEX, Exnárova 16, Bratislava 43631327, 0903453565 
Centrum zdravia, a.s. Radničné nám. 7/C, Bratislava 40200430 
PM SARAH, s.r.o., Ostretková 1, Bratislava 43632221 
Georg Interiér, s.r.o., Tomášikova 7, Bratislava 43423758 
Datart Megastore, s.r.o., Ivanská cesta 12 Bratislava 48700748 
IKEA Bratislava, s.r.o., Ivanská cesta 28, Bratislava 48226146, 0907176553 
Peter Galan, Nábytok Galan, Ivanská cesta 26, Bratislava 48211838 
GARANT SK, s.r.o., Uzbecká 2, Bratislava 45644014 
Šmida, spotrebný tovar, s.r.o., Žitavská 5, Bratislava 45247976, 0903785285 
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Gorenje Slovakia, s.r.o., Senecká cesta 18, Bratislava 43712696, 0902305582 
Gorenje Slovakia, s.r.o., MORA, Račianske mýto 1/A, Bratislava 44635868 
Marek Horník, ZEA elektro, OD Slimák, Hálková 1, Bratislava 0905333950 
Gorenje Slovakia, s.r.o., Coopex, Za kasárňou 1, Bratislava 49247328 
Carrefour Sk, prevádzka Polus City Center, a.s., Bratislava 49299340, 0907211864 
Datart Megastore, s.r.o., Polu City Center, a.s., Bratislava 58103307 
Hospol elektro, s.r.o.,Rustaveliho 7, Bratislava 44889832 
NAY Elektrodom, a.s., Tuhovská 15, Bratislava 49449101, 0908786807 
DOMA kuchynské štúdio, spol. s r.o., J. Stanislava 25, Bratislava 64285587 
Gorenje Slovakia, s.r.o., Polianky 5A, Bratislava 69203996 
MOZA s.r.o., Elektro centrum, Saratovská 28, Bratislava 64462614 
E.C.S., s.r.o., Elektrocentrum, Donská 62, Bratislava 65933722 
Peter Fogaš, CENTROSERVIS, M. Marečka 1, Bratislava 64775134 
TPD – Tovar pre domácnosť, Farského 26, Bratislava 62525505 
Carrefour Bratislava, a.s., DANUBIA, Panónska cesta 16/A, Bratislava 68292341 
NAY Elektrodom, a.s., DANUBIA, Panónska cesta, Bratislava 63531903 
NAY Elektrodom, a.s., Eisteinova 18, Bratislava 63520816 
KORYNA, Eisteinova 11, Bratislava 63451487 
ONLINE WORLD, s.r.o., Zadunajská 10, Bratislava - 

 

2.3 Odpad uložený v rozpore so zákonom o odpadoch (tzv. neriadené skládky odpadov)  

Napriek všetkým možnostiam uloženia komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov, ktoré sú k dispozícii občanom mestskej časti, dochádza k uloženiu odpadu v rozpore 
so zákonom o odpadoch. Vzhľadom na túto skutočnosť a na právnu legislatívu, mestská časť 
má zavedený určitý systém evidencie a riešenia: 

• pracovníci referátu životného prostredia, inšpektori čistoty a Mestská polícia sledujú 
územie a aktualizujú evidenciu neriadených skládok na území mestskej časti. Po 
objavení novej skládky sa zisťujú vlastníci pozemku, ktorí sú vyzvaní na odstránenie 
odpadu a súčasne sa v zmysle zákona o odpadoch oznamuje táto skutočnosť aj 
Obvodnému úradu životného prostredia v Bratislave a Hlavnému mestu SR Bratislava. 
Obvodný úrad životného prostredia na základe oznámenia, z vlastného podnetu alebo 
z podnetu iného orgánu  štátnej správy alebo obce začne konanie o zistení  osoby 
zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore  s týmto zákonom; 
takto zistená osoba je povinná  zabezpečiť  zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie 
odpadu na vlastné náklady.  Ak  ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné 
odpady, zistená  osoba je povinná na  vlastné náklady zabezpečiť ich zhodnotenie 
alebo zneškodnenie osobou, ktorá má na túto činnosť uzatvorenú  zmluvu s obcou. Ak 
sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore                  
s týmto zákonom, obvodný  úrad životného  prostredia začne konanie na zistenie, či 
vlastník,  správca alebo nájomca tejto  nehnuteľnosti  

a) je pôvodcom  odpadu;      
b) neurobil všetky opatrenia na ochranu svojej  nehnuteľnosti,  

ktoré je povinný vykonať podľa osobitných  predpisov, alebo 
nesplnil povinnosti  podľa rozhodnutia súdu; 

c) mal z tohto uloženia  odpadu majetkový alebo iný prospech.  

 Ak sa v tomto konaní preukáže vlastníkovi,  správcovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti, 
na ktorej  bol umiestnený odpad v  rozpore s týmto zákonom, niektorá z týchto  skutočností, 
prejde povinnosť zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu  na  tohto 
vlastníka, správcu alebo nájomcu nehnuteľnosti.  
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 Ak sa nezistí  osoba zodpovedná  za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore     
s týmto zákonom alebo sa v konaní nepreukáže niektorá zo skutočností písm. a) až c),  
zabezpečí zhodnotenie  nebezpečného odpadu alebo zneškodnenie odpadu na  vlastné  
náklady príslušný obvodný úrad životného prostredia; ak  ide o komunálne  odpady alebo 
drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec, 
na ktorej území boli tieto odpady umiestnené v rozpore s  týmto  zákonom.  

 Prehľad stavu neriadených skládok odpadu na území mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto je uvedený v tabuľkách č.6 a č.7. V tabuľke č. 5 sú uvedené finančné náklady mestskej 
časti na likvidáciu skládok v roku 2010 spolu s množstvom odpadu, ktoré bolo zlikvidované. 

Riešenie niektorých neriadených skládok odpadu na území mestskej časti 

 Na základe oznámenia občanov prostredníctvom domény www.odkazprestarostu.sk 
o odpade v lokalite Pionierskej ulice bola vykonaná obhliadka, pri ktorej bolo zistené, že 
odpad sa nachádza na pozemku v správe mestskej časti a súčasne na pozemku ŽSR. Obe 
miesta boli vyčistené od odpadu vlastníkom, resp. správcom odpadu. Jedná sa o lokalitu, kde 
sa odpad vyskytuje pomerne často. 

Odpad v lokalite Filiálka, bol zlikvidovaný z časti na náklady ŽSR a z časti                       
na náklady mestskej časti. Dôvodom likvidácie odpadu zo strany mestskej časti bola 
skutočnosť, že v zmysle platnej právnej legislatívy bolo konanie na Obvodnom úrade 
životného prostredia v Bratislave s vlastníkom pozemku zastavené, čím vznikla povinnosť pre 
obec, v prípade Bratislavy je to na základe štatútu mestská časť, zlikvidovať odpad na vlastné 
náklady. Po uplynutí nejakého času po odstránení odpadu sa ozval občan, ktorý má v danej 
lokalite garáž. Vedľa nej sa nachádza opustená garáž bez brány, ktorá bola naplnená 
odpadom, pričom hrozilo nielen premnoženie hlodavcami a možnosťou vzniku 
epidemiologického rizika, ale i možnosť vzniku požiaru. Odpad v tejto lokalite i napriek 
kontrolám ŽSR a snahe vytlačiť bezdomovcov z danej lokality odstraňovaním garáží 
železnicami sa v lokalite objavuje neustále. Riešením by mohla byť realizácia plánovanej 
výstavby TEN – Tu. 

 Kontrolou územia zistili pracovníci referátu životného prostredia a Inšpektory 
verejného poriadku nové lokality s odpadom, uloženým v rozpore so zákonom o odpadoch. 
Takými to lokalitami boli: Teplická, Opavská, Tupého, Moravská, Kominárska, Čajakova, 
Kyjevská, Škultétyho, Júnová. Vzhľadom na skutočnosť, že v daných lokalitách sa 
nachádzalo menšie množstvo odpadu a pozemky, sú v správe mestskej časti, odpad bol 
odstránený na náklady mestskej časti. 

 V niektorých prípadoch, hlavne pokiaľ sa jednalo o pozemky vo vlastníctve resp. 
správe iného subjektu ako mestskej časti, oznámili sme výskyt tohto odpadu v zmysle zákona 
o odpadoch na Obvodný úrad životného prostredia v Bratislave. Ten po preverení 
majetkových vzťahov začal konanie s vlastníkom pozemku. Keďže dokazovanie, či vlastník 
nemal z uloženia odpadu nejaký prospech, resp. neuložil odpad sám, je ťažké a konanie 
s vlastníkom vždy skončilo jeho zastavením. Ďalším krokom v zmysle platnej legislatívy je 
likvidácia odpadu, pokiaľ tento je komunálny. Odstránenie odpadu v takýchto prípadoch je na 
obciach, pričom v prípade Bratislavy odpad likviduje mestská časť. Takýmito lokalitami, 
ktoré mestská časť v roku 2010 vyčistila, sú Vihorlatská, Odborárska a Filiálka. 
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 I napriek všetkým možnostiam ukladania komunálneho odpadu, ktoré sú k dispozícii 
občanom mestskej časti, vznikajú ďalej neriadené skládky odpadov. Kontrola resp. 
sankcionovanie je nedostatočné a v našich podmienkach zväčša nerealizovateľné, a preto je 
potrebné venovať sa medializácii tohto problému a občanom neustále predkladať možnosti          
na uloženie komunálneho odpadu. Je nutné vytvárať ďalšie podmienky pre zber komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov v rámci mestskej časti v spolupráci s hlavným 
mestom a rôznymi spoločnosťami, ktoré sa týmto druhom prác zaoberajú. 
 
 


