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Informácie k budovaniu stanovišť zberných nádob a polopodzemných kontajnerov

Naša spoločnosť ako oprávnená osoba vykonávajúca zber a prepravu komunálnych 
odpadov na území hlavného mesta SR Bratislava, poskytuje zberné nádoby na zmesový 
komunálny odpad a triedený komunálny odpad a zabezpečuje ich zber a prepravu. Zberné 
nádoby, kontajnery sú umiestňované na stanovištia, ktorých budovanie a prestavba musí 
vyhovovať základným požiadavkám ustanovených v stavebnom zákone a vykonávacej 
vyhláške k tomuto zákonu.

Na základe uvedeného si Vám dovoľujeme zaslať „Kritériá pre budovanie stanovišť 
zberných nádob na území Bratislavy“ a „Požiadavky na budovanie stanovišť PPK“, ktoré sú 
základnou požiadavkou na to, aby naša spoločnosť vedela zabezpečovať zber a prepravu 
komunálnych odpadov, a sú stanovené aj vo Všeobecne záväznom nariadením hl. mesta SR 
Bratislava č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení neskorších zmien a doplnkov.

Touto cestou si Vás dovoľujeme požiadať o spoluprácu s postúpením informácií 
obyvateľom Vašej mestskej časti formou Vašej webovej stránky, prípadne osobne 
stavebníkom prostredníctvom stavebného úradu. V nevyhnutných prípadoch je možné 
požiadať o konzultáciu na oddelení obchodu cez obchod@olo.sk.

Ďakujeme za doterajšiu spoluprácu.

S úctou

Ing. Martin Maslák 
predseda predstavenstva
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Kritériá pre budovanie stanovišť zberných nádob/kontajnerov na území Bratislavy

Budovanie stanovišť a prestavba existujúcich stanovišť musí vyhovovať základným 
požiadavkám ustanovených v stavebnom zákone a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu.

Pre účely zabezpečenia výkonu zberu a prepravy komunálnych odpadov za účelom ich 
zhodnotenia alebo zneškodnenia boli navrhnuté pre budovanie stanovišť alebo ich prestavby 
na území Bratislavy nasledovné kritériá:

Rozmery stanovišťa majú zodpovedať počtu kontajnerov na zmesový komunálny odpad a 
triedený odpad papiera a plastov.

Rozmer uzavretého 1 100 I kontajnera je 1,4 m x 1,1 m (š, h), pri otvorení veka je 1,4 m x 
1,4 m. Z uvedeného dôvodu je potrebné umiestňovať kontajnery vo vzdialenosti 0,3 m od 
steny a medzi jednotlivými kontajnermi je potrebné zachovať vzdialenosť 0,15 - 0,30 m. Za 
účelom vyprázdňovania kontajnerov a manipulácie s nimi potrebuje oprávnená osoba 1,4 m, 
pričom je to zároveň potrebná min. šírka pre vchod/východ stanovišťa.

Pre umiestnenie zvonového kontajnera na sklo vybudovať spevnenú plochu vedľa 
kontajnerového stanovišťa.

Minimálna vzdialenosť od fasády s oknami chránených priestorov sa odporúča 10 m.

Minimálna vzdialenosť od fasády okien nie je určená, je však potrebné dodržať 10 m 
vzdialenosť od najbližšieho okna chráneného priestoru i na susediacej alebo oproti stojacej 
fasáde.

Uvedené platí aj pre stanoviště v nike obvodového múru.

Podlaha stanovišťa má byť v rovine, spevnená, hladká, nepriepustná, vyspádovaná 
do vpustí a odkanalizovaná. Odporúča sa odkanalizovat' stanoviště do vlastnej vpusti, 
výnimočne cez uličnú alebo dvornú vpusť.

Ohradenie sa odporúča z dôvodov zábrany roznášania rozptýleného odpadu, 
vypadnutého mimo kontajnerov, ako i z dôvodov estetických.

Stanoviště má byť označené tabuľkou na viditeľnom mieste, aby bolo zrejmé, 
ktorému bytovému domu je stanoviště určené.

Umiestnenie zberných nádob v spoločných priestoroch objektu je možné len 
v nebytovom podlaží objektu zabezpečenom proti prieniku hlodavcov a hmyzu, v samostatne 
uzatvárateľnej miestnosti s odvětráním. Podlaha a steny majú byť ľahko umývateľné. 
Čistenie stanovišť sa vykonáva podľa potreby, minimálne raz za týždeň.

Prístupová cesta do stanovišťa musí mať hladký povrch bez prekážok a zábran, 
zošikmenou plochou bez obrubníkov, nie vzdialenejšia ako 10 m od hlavnej komunikácie 
šírky 3,8 m prístupnej zvozovej technike oprávnenej osoby. Podjazdná výška k stanovišťu je 
min. 4 m a pozdĺžny sklon max. do 12%. Pri nezabezpečení týchto kritérií je povinnosť 
správcu nehnuteľnosti zabezpečiť v deň odvozu premiestnenie zberných nádob, kontajnerov 
na miesto dostupné zvozovej technike oprávnenej osoby. Premiestňovať zberné nádoby a 
kontajnery zo stanovišťa a späť je možné len na čas potrebný na ich vyprázdnenie, 
dezinfekciu, údržbu alebo výmenu.

Odporúčame zabezpečiť značenie proti parkovaniu motorových vozidiel v dni odvozu, 
príp. dopravnú zábranu.



Najvhodnejšie riešenie pre uzamykanie stanovišťa je DEK systém alebo univerzálny 
zámok odsúhlasený oprávnenou osobou. V inom prípade je správca povinný zabezpečiť 
prístup do stanovišťa za účelom vyprázdnenia kontajnerov.

Z platných právnych predpisov vyplýva, že bytový dom je stavba, ktorá musí mať 
zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom.

Vyhláška MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných 
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na 
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie

§ 3 vyhlášky č. 532/2002 Z. z.

Vplyv stavby na životné prostredie

Ods. 2 Stavba, ktorej užívaním vzniká odpad, musí mať vyriešené nakladanie s odpadom v 
súlade s osobitnými predpismi. 3) (3) Napríklad zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov, 
Žltého zoznamu odpadov a Červeného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov 
požadovaných pri preprave odpadov.)

ods. 3 Zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom musia byť umiestnené v súlade s 
požiadavkami na ochranu zdravia ľudí, ochranu životného prostredia a ochranu pred 
požiarmi.

Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

§ 139b ods. 7 písm. a) zák. č. 50/1976 Zb.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu 
na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre 
stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

písm. a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, 
napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, 
stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne 
a stavby športových zariadení,

§47 zák. č. 50/1976 Zb.

Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb

Stavby sa musia navrhovať tak, aby boli po celý čas životnosti v súlade so základnými 
požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z vhodných 
stavebných výrobkov a pritom aby

písm. i) bol zabezpečený odvoz alebo iný spôsob zneškodnenia odpadu z užívania stavby. 

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov

Kontajnerové stanoviště je príslušenstvom bytového domu. Za vlastníctvo bytového domu a 
jeho príslušenstvo sú zodpovední vlastníci bytov, ktorí majú na výkon správy uzavretú 
zmluvu so správcom, resp. výkon správy vyplýva zo založeného spoločenstva bytového 
domu.



Požiadavky na budovanie stanovišť PPK

> Na budovanie stanovišťa polopodzemných kontajnerov (ďalej len „PPK“) je potrebný 
súhlas hlavného mesta. Súhlas k umiestneniu stanovišťa PPK bude vydaný na základe 
súhlasných stanovísk spoločnosti OLO a. s. a dotknutej mestskej časti.

>  Žiadosť o súhlas na použitie PPK na zmesový komunálny odpad podáva správca 
nehnuteľnosti, príp. stavebník na Oddelenie životného prostredia Magistrátu Hlavného 
mesta SR Bratislavy.

>  Podmienkou je, aby bolo na stanovišti potrebné nahradiť jedným PPK minimálne päť. 
kusov 1 100 1 kontajnerov, ktoré sa vyžadujú podľa § 9 ods. 1 písm. c) až e) všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 4/2016 v znení neskorších predpisov. 
V prípade viacerých správcov nehnuteľností zastupujúcich užívateľov tohto spoločného 
stanovišťa, správca nehnuteľnosti predloží aj ich písomný súhlas.

> K žiadosti je potrebné predložiť projekt stavby s technickou správou, so situáciou (návrh 
lokality s vyznačením časti pozemku na zriadenie stanovišťa PPK), vrátane projektu 
osadenia PPK.

> V systéme zberu j e možné použiť PPK -typ MOLOKClassik a MOLOK Domino nedelené 
s objemom PPK - 5 m3 alebo 3m3.

>  Pre bytový dom a ostatné budovy na bývanie sa stanovuje jeden PPK kontajner s objemom 
5 m3 s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za týždeň pre 150 až 180 osôb. Nad uvedený 
počet osôb sa interval odvozu, prípadne počet podzemných kontajnerov upraví ekvivalentne, 
pričom je možné použiť aj PPK s objemom 3 m3 s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň 
pre 90 až 105 osôb, ak nepostačuje PPK s objemom 5 m3.

> Interval odvozu PPK -  lx za týždeň (prepočet existujúcich objemov a intervalov 1 100 1 
zberných nádob tak, aby bol interval vyprázdňovania 1 x za týždeň pre objemy 5 m3 a 3m3.

> Správca zabezpečí PPK zodpovedajúci zvozovej technike oprávnenej osoby a budovanie 
stanovišťa na vlastné náklady.

>  Správca nehnuteľnosti, príp. stavebník zabezpečí vhodný pozemok pre umiestnenie PPK, 
ktorý je v jeho vlastníctve, užívaní alebo v jeho správe. Na účely drobnej stavby sa požaduje 
pozemok vhodný na budovanie drobnej stavby, t. j. rozlohou do 25 m2 a hĺbkou 1,6 m pod 
úrovňou terénu, (vyžaduje sa preverenie inžinierskych sietí).

> Umiestnenie PPK kvôli zvozovej technike oprávnenej osoby je maximálne 6 m od pozemnej 
komunikácie:

> Šírka príjazdovej komunikácie min. 3,8 m
> Pozdĺžny sklon terénu max. 12%
> Podjazdová výška na príjazde ku stanovišťu PPK min. 4,5 m
> Voľný priestor nad PPK do výšky 6 m od úrovne terénu
> Manipulačný priestor pred stanovišťom pre pristavenie vozidla v rozmeroch 11 

x 5 m
> Správca, stavebník zabezpečí na vlastné náklady dopravné značenie zakazujúce 

parkovanie iných vozidiel v manipulačnom priestore PPK.
>  V prípade pozemku vo vlastníctve hlavného mesta, príp. v jeho priamej správe, podáva 

správca nehnuteľnosti, stavebník na účely majetko-právneho vysporiadania vzťahu 
k pozemku, žiadosť o zriadenie vecného bremena na Sekcii správy nehnuteľností 
magistrátu, Oddelenie majetkových vzťahov.


