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 PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK 
Zberný dvor MČ Bratislava-Vrakuňa, na Majerskej ul. v Bratislave 

platný od 01. 01. 2023 
 

NÁZOV PREVÁDZKY: Zberný dvor na Majerskej ul. v Bratislave 

PREVÁDZKOVATEĽ:  Mestská časť Bratislava-Vrakuňa, 

v zastúpení starosta JUDr. Ing. Martin Kuruc 

PREVÁDZKOVÝ ČAS:  
letné obdobie: 01. 03. – 30. 11.  utorok:       10:00 – 12:30 hod.  13:00 – 18:00 hod. 

  štvrtok:      10:00 – 12:30 hod.  13:00 – 18:00 hod. 

  sobota:   08:00 – 13:00 hod. 

zimné obdobie: 01. 12. – 28. 02.   

   utorok:    10:00 – 12:30 hod. 13:00 – 16:00 hod. 

  štvrtok:    10:00 – 12:30 hod. 13:00 – 16:00 hod. 

  sobota:    08:00 – 13:00 hod. 

  v nedeľu a sviatky: ZATVORENÉ 

Zmena otváracích hodín je vyhradená.  

Aktuálne informácie na   www.vrakuna.sk  v sekcii Zberný dvor. 
 

Pracovník zodpovedný za prevádzku zberného dvora: Štefan Spevák /tel.  0948 062 429 
 

ÚČEL: bezplatný zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu z domácností 

od obyvateľov, ktorý je produkovaný (tvorí sa) na území mestskej časti Bratislava-Vrakuňa. 

Zberný dvor /ďalej len „ZD“/ je určený pre občanov MČ Bratislava-Vrakuňa, prípadne pre 

osoby, ktoré preukážu vzťah k nehnuteľnostiam v našej MČ (podrobnejšie v nižšie uvedenom 

opise „Oprávnená osoba na odovzdanie odpadu“), ktorí  sú oprávnení na svoje náklady osobne, 

nie prostredníctvom tretej osoby, doviezť a uložiť vyseparované zložky komunálneho odpadu, 

v súlade s týmto prevádzkovým poriadkom. 

 

OPRÁVNENÁ OSOBA NA ODOVZDANIE ODPADU, ktorý je produkovaný na území 

mestskej časti Bratislava-Vrakuňa /ďalej len „oprávnená osoba“/:  

1/ fyzická osoba, t. z. osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-

Vrakuňa, ktorej domácnosť (ulica, č. bytu, č. domu) platí poplatok za komunálne odpady, 

ktorá je osobne prítomná pri preberaní odpadu a vie sa preukázať platným identifikačným 

dokladom /ďalej len „ID“/ potvrdzujúcim uvedený pobyt, ktorý poskytne pracovníkovi ZD 

k nahliadnutiu; 

2/ vlastník nehnuteľnosti (záhrada, pozemok a pod.) v katastrálnom území Vrakuňa, ktorý je 

osobne prítomný pri preberaní odpadu, preukáže výpisom listu vlastníctva k uvedenej 

nehnuteľnosti (postačuje kópia), alebo platným preukazom Slovenského zväzu záhradkárov 

a svojim ID, ktoré poskytne pracovníkovi ZD k nahliadnutiu,  

3/ alebo nájomca s kópiou nájomnej zmluvy (platí aj pre projekt adopcie zelene), s kópiou listu 

vlastníctva na prenajímateľa a svojim ID, ktoré poskytne pracovníkovi ZD k nahliadnutiu.  

Odovzdaný druh odpadu musí súvisieť s preukázaným vzťahom k nehnuteľnosti. 

Na uvedené prípady je možné splnomocniť tretiu osobu. 
 

POUČENIE: Od 01. 01. 2016 je podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch možné za uloženie odpadu 

na inom mieste než na mieste na to určenom obcou podľa § 115 ods. 2 písm. a) a r) zákona o odpadoch 

uložiť pokutu do výšky 1 500,00 €. Ak budú náklady na odstránenie nezákonne uloženého odpadu 

presahovať výšku 266,00 €, vinník sa dopúšťa trestného činu podľa zákona číslo 300/2005 Z. z. trestný 

zákon, konkrétne podľa § 300 až 302 Trestného zákona. V takomto prípade OÚŽP nezačne správne 

konanie, ale odstúpi celú vec Policajnému zboru.  
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1. Informačné údaje   

 

Prevádzkový poriadok je spracovaný pre zariadenie na zber odpadov s názvom  

„Zberný dvor na Majerskej ul.“ v Bratislave.  
 

Umiestnenie zariadenia na zber odpadov:  

Kraj:  Bratislavský,   

Okres: Bratislava II 

Obec:  Bratislava, mestská časť Bratislava-Vrakuňa 

IČO: 00603295 

Katastrálne územie: Vrakuňa  

Parcelné čísla: 3167/3, 3167/4, 3168/10 
 

Údaje o začatí prevádzky, čase životnosti zariadenia a jeho kapacite 

Začiatok prevádzky zariadenia: 25. 07. 2019  

Právoplatné rozhodnutie č: OU-BA-OSZP3-2019/072884/PAE/II zo dňa 16. 07. 2019  
 

Umiestnenie  zariadenia na zber odpadov a účel 

ZD sa nachádza na Majerskej ulici v mestskej časti Bratislava-Vrakuňa, /ďalej len „MČ“/ 

s výmerou 3800 m², poskytuje podporu zabezpečenia realizácie cieľov a povinností 

odpadového hospodárstva obce (Bratislavy) v zmysle zákona  č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Jeho 

zriadenie a prevádzka je ústretovým krokom a pomocou pre obyvateľov MČ, aby mali možnosť 

odovzdať odpad v blízkosti bydliska, bez vzdialenejšej dopravy na zberný dvor spoločnosti 

OLO, a. s., ktorý je zriadený pre občanov všetkých mestských častí Bratislavy. ZD určený 

na zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu za účelom ich zhodnotenia, alebo 

zneškodnenia, vrátane prepravy do zariadenia na zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov. ZD 

na Majerskej ul. nie je zariadenie na zber odpadov-výkupňa.  
 

Cieľ zberu 

Cieľom zriadenia a prevádzkovania ZD je zabezpečenie dostupnosti a zvýšenia účinnosti 

separovaného zberu odpadov a obmedzenie vytvárania čiernych skládok na území MČ.  
 

ZD nie je určený pre odpad vznikajúci z podnikateľskej činnosti tvoriacej predmet 

podnikania (napr.  odvoz odpadu, správa bytových domov, záhradnícke práce a iné.)  
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2. Technický opis zariadenia 
 
ZD je umiestnený v oplotenom areáli, ktorý pozostáva z manipulačnej plochy spevnenej 

asfaltovou drvinou o výmere 1000 m² a nespevnenej plochy o výmere 2800 m². V areáli je 

umiestnená unimobunka, slúžiaca ako administratívno-sociálne zázemie obsluhy zariadenia, 

veľkokapacitné kontajnery a kontajnery na triedený zber odpadov. Areál je napojený                                     

na elektrickú sieť, vybavený osvetlením a kamerovým systémom. V zariadení je možnosť 

odstaviť kontajnerové vozidlo, priestor na nakladanie a manipuláciu s kontajnermi. Na vstupe 

do areálu z Majerskej ulice je osadená uzamykateľná kovová brána. 

 

V zariadení na zber odpadov sa nachádzajú: 

• lodný kontajner o objeme 80 m³;  

• kontajnery 8 m³;  

• kontajnery na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje 

rozšírená zodpovednosť výrobcov (t. j. na papier, sklo, tabuľové sklo a plasty); 

• kontajner na číre sklo (tabule skla); 

• kontajnery na jedlé oleje a tuky; 

• kontajner pre drobný elektroodpad; 

• kontajnery na šatstvo, knihy a hračky; 

• 3 samostatné voľné priestory na separovaný odpad z dreva – kmene stromov, 

biologický rozložiteľný zelený odpad zvlášť konáre, lístie a tráva; 

• unimobunka pre pracovníka ZD; 

• suchá toaleta (TOI TOI). 

 
V prípade potreby a operatívneho riešenia nakladania s odpadmi v prevádzke ZD je možné použiť 

aj iné druhy vhodných kontajnerov.  

 

ZD je označený informačnými tabuľami viditeľnými z verejného priestranstva a umiestnenými 

pri vstupe do areálu, na ktorých sú uvedené nasledujúce údaje: 

• názov prevádzky; 

• prevádzkovateľ; 

• povoľovací orgán; 

• prevádzkový čas; 

• skrátený zoznam druhov odpadov, ktoré možno na zbernom dvore umiestniť;  

• skrátený zoznam druhov odpadov, ktoré nemožno na zbernom dvore umiestniť;  

• meno a priezvisko zodpovednej osoby za prevádzku a telefonický kontakt.  

 

MČ monitoruje areál ZD elektronickým kamerovým systémom. Všetci návštevníci ako i 

pracovník ZD sú zaznamenávaní kamerovým systémom, ktorý MČ vyhodnocuje a využíva 

na ochranu majetku a predchádzaniu škodám. Zvukový záznam sa v areáli ZD nenahráva. 

 

❖ V priestore ZD je zakázané fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom.  

 

❖ V priestore ZD je zakázané rozoberať odpady a vynášať už prijaté odpady. 
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3. Organizačné zabezpečenie prevádzky zberného dvora /ZD/ 
 

• Zberný dvor slúži na bezplatné odovzdanie odpadu z domácností, výlučne pre občanov, 

alebo majiteľov nehnuteľností našej MČ podrobne uvedené v opise: oprávnená osoba. 

• Na ZD môže byť odovzdaný len odpad uvedený v tomto prevádzkovom poriadku. 

• Na ZD musí byť viditeľne umiestnený prevádzkový poriadok.  

• Pracovník ZD musí byť preukázateľne oboznámený s prevádzkovým poriadkom. 

• Druh a pôvod dovážaného odpadu je zisťovaný pri vstupe do areálu ZD vizuálne.  

• Vstup do areálu ZD je povolený výlučne počas prevádzkového času ZD uvedeného                      

na  informačnej tabuli.  

• Za vstup do areálu ZD zodpovedá pracovník zodpovedný za jeho prevádzku.  

• Vstup do areálu je povolený osobne aj vozidlom: zamestnancom MČ, občanom – 

oprávneným osobám a osobám zastupujúcich zmluvne zabezpečených dodávateľov 

služby, ktorú má MČ dohodnutú na úpravu odpadu, jeho dopravu, zneškodnenie, alebo 

zhodnotenie odpadu.    

• Pohyb motorového vozidla v areáli je na vlastné nebezpečie majiteľa vozidla, 

prevádzkovateľ nezodpovedá za jeho prípadné poškodenie. 

• Osobám do 16 rokov je vstup na zberný dvor povolený len v sprievode dospelej osoby, 

ktorá zodpovedá za jej bezpečnosť. 

• Na ZD sú zavedené protipožiarne opatrenia. 
 

Na vjazd do areálu ZD môže návštevník použiť motorové vozidlo max. nosnosti do 3,5 tony, 

alebo osobným vozidlom s prívesným vozíkom /ďalej len „vozidlo“/. Pri použití motorového 

vozidla návštevník je povinný dodržať maximálnu rýchlosť 5 km/h. Počas služby 1 pracovníka 

obsluhy, sa môžu v areáli ZD zdržiavať maximálne 2 vozidlá.  
 

Pred vývozom odpadu zmluvným odberateľom sa poverený pracovník ZD presvedčí, či sa 

v areáli nenachádzajú dodávatelia odpadu – občania a vozidlá a len v prípade, že areál je bez 

návštevníkov, odberateľ smie vstúpiť do areálu ZD s motorovým vozidlom. 

 

MČ si vyhradzuje právo neprijať odpad, ktorý na základe samostatného posúdenia 

pracovníka ZD: 

• nie je v zozname tohto prevádzkového poriadku, 

• odpad nie je dôsledne vyseparovaný,  

• obsahuje nebezpečné látky, 

• osoba je nedôveryhodná - je podozrenie, že nie je pôvodcom odpadu, teda oprávnenou 

osobou 
 

MČ si vyhradzuje neprijať odpad v prípade technickej odstávky, alebo poruchy, alebo ak                                     

v dôsledku nedostatočnej kapacity nie je možné dovezený odpad uložiť. 
 

Iné možnosti odovzdania odpadu  

MČ pre občanov zadarmo rozmiestňuje do ulíc v rámci jarého a jesenného upratovania 39 

kontajnerov (7 m3) na zber objemného odpadu a BRO (zeleň). 

Hlavné mesto SR Bratislava, zabezpečuje zber BRO z rodinných domov od 01. 03. do 30.11., 

s vývozom 2x mesačne. Zabezpečuje zber vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu 

pre všetky MČ na ZD spoločnosti OLO, a. s. Stará Ivanská cesta 2, v Bratislave.  Otvorený 

je celoročne, odoberá od fyzických osôb aj iné komunálne odpady, na ktoré nemá 

povolenie náš ZD.  https://www.olo.sk/ponuka-sluzieb/objednavka-sluzieb-pre-obyvatelov/ 

Poskytuje aj službu naloženia a odvozu objemného odpadu vozidla 7 m3, za 35 € s DPH  

OLO Taxi – mobilný zberný dvor,  tel.: 02/ 50 110 111 e-mail: zakazka@olo.sk 

https://www.olo.sk/ponuka-sluzieb/objednavka-sluzieb-pre-obyvatelov/
mailto:zakazka@olo.sk
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PODMIENKY  VSTUPU  NA ZD a podmienky prevzatia odpadu  

oprávnená osoba na odovzdanie odpadu (splnomocnená osoba) je povinná: 

 

• vstupovať do priestorov ZD len na výzvu pracovníka a riadiť sa jeho pokynmi;  

• strpieť overenie totožnosti občana nahliadnutím do identifikačného dokladu a iných 

potrebných dokladov podrobne uvedených v opise: oprávnená osoba (pracovník ZD 

nesmie prevziať odpad cez sprostredkované osoby, firmy, bez osobnej prítomnosti  

oprávnenej osoby, ktorá môže svoje právo uplatniť poverením splnomocnenej osoby); 

• počkať na vyhotovenie záznamu pracovníka ZD do Evidenčného hárku v rozsahu: 

dátum, meno a priezvisko občana, adresu domácnosti (č. bytu), ŠPZ vozidla, čas a druh 

odpadu, (iné údaje nebudú zaznamenávané) a podpísať tento záznam; 

• odovzdať len vytriedený komunálny odpad v druhoch, ktoré sú schválené týmto 

prevádzkovým poriadkom; 

• strpieť preverenie dovážaného odpadu, a v prípade, že odpad nie je uvedený v tomto 

prevádzkovom poriadku, odovzdať predmetný odpad na mieste, ktoré je na to určené 

( neprijatým odpadom nevytvárať čierne skládky); 

• Množstvo odovzdaného odpadu je bez limitu, ale pracovník ZD môže odmietnuť 

prijať väčšie množstvo odpadu v prípade zohľadnenia veľkosti pozemku (záhrady), 

ku ktorému má návštevník ZD vzťah (vlastník, nájomca); 

• uposlúchnuť pokyny pracovníka ZD, ktorý ukáže občanovi kontajner, prípadne určené 

miesto, kde občan daný odpad uloží podľa druhu do označených nádob, alebo určeného 

priestoru s dôrazom na separáciu tak, aby bol čo najviac minimalizovaný skladovaný 

objem (vrecia s konármi, trávou a lístím vysypať a pod.), a to na vlastné náklady 

a nebezpečenstvo; 

• pohybovať sa v areáli s maximálnou obozretnosťou a so zodpovednosťou za osoby 

ktoré ho sprevádzajú; 

• obmedziť dobu strávenú na ZD len na čas nevyhnutný na odovzdanie dovezeného 

odpadu a na zaznamenanie požadovaných údajov; 

• rešpektovať kapacitné a priestorové možnosti ZD. 

 

 

ZOZNAM povolených odpadov, podľa vyhl. č.365/2015 Z. z., Katalóg odpadov 
 

Katalógové číslo Názov odpadu Kategória 

20 01 01  papier a lepenka O 

20 01 02  sklo O 

20 01 38  drevo iné ako uvedené v 20 01 37, len kmene stromov, hrubšie 

odrezky, palety, stavebné rezivo, OSB dosky, preglejkové 

dosky, debničky..., okrem nábytku, podrobne v prílohe č.1 

 

O 

20 01 39  plasty O 

20 02 01  biologicky rozložiteľný odpad (konáre, tráva a lístie) O 

20 01 25 jedlé oleje a tuky O 

20 01 36 vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené 

v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35 

O 

20 01 10 šatstvo (knihy, hračky) O 
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ZOZNAM  odpadov zakázaných prevziať na ZD: 

• nevytriedený zmesový komunálny odpad (tento si občania ukladajú do vlastných 

zberných nádob umiestnených v domácnostiach, alebo v prípade bytových domov                        

do kontajnerov zhromažďovaných na zberných stanovištiach);  

• objemný odpad (čalúnené nábytky a dvere, sedacie súpravy, kreslá, koberce, postele, 

matrace, periny, prikrývky, deky, kočíky a pod.); 

• drevo iné ako uvedené v 20 01 37 (nábytok z dreva alebo drevotriesky, dvere, zárubne, 

okenné rámy, police a pod.); 

• drobný stavebný odpad z rekonštrukcie a výstavby bytov, domov (tehly, betón, 

dlažba,  obkladačky, sanita, sadrokartón,  lišty, polystyrén a iný stavebný materiál); 

• minerálna vlna (sklená vata), napr. nobasil,  asfalt, škvára; 

• zemina (výkopová zemina a zemina z terénnych úprav); 

• biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad; 

• opotrebované pneumatiky, ktoré sú od 01. 01. 2016 povinní bezplatne prevziať ich 

distribútori – pneuservisy, ktoré poskytujú pneumatiky v rámci podnikateľskej 

činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; 

• výrobky zo železa a zliatin, tlakové nádoby, ploty a pod.;  

• s obsahom škodlivín a obsahom škodlivých prímesí (nebezpečný odpad): 

o monitory a televízory, elektroodpad stredných a väčších rozmerov (biela technika 

– chladničky mrazničky, práčky, vysávače, mikrovlnky, počítače); 

o použité batérie a akumulátory; 

o žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť - ortuťové teplomery a tlakomery; 

o chemické látky, zmesi, farby, odpadové rozpúšťadlá, lepidlá, laky, pesticídy a pod.;  

o veterinárne, humánne lieky; odpad zo zdravotníckych a sociálnych zariadení; odpad 

s podozrením na infekčné vlastnosti; 

o uhynuté zvieratá a iný biologický odpad; 

o azbest a výroby z azbestových vlákien (eternit); 

o použité tonery. 

 

Pracovník ZD zabezpečuje nasledovné činnosti: 

• overuje či osoba odovzdávajúca odpad je oprávnenou osobou; 

• zapisuje do evidenčného hárku dátum, meno a priezvisko občana, adresu domácnosti 

(č. bytu), ŠPZ vozidla a druh odpadu, (iné údaje nebudú zaznamenávané); 

• kontroluje druh dovezeného vytriedeného odpadu a určí priestor na jeho uloženie; 

• udržuje poriadok v areáli ZD a zabezpečuje, aby nedošlo k zmiešaniu zložiek 

vytriedeného odpadu, organizuje rozmiestnenie kontajnerov v areáli; 

• v prípade, že kontrolou zistí, že vysypaný odpad obsahuje prímesi iných odpadov; 

• dohliadne aby občan vyložený odpad vytriedil, alebo ho odmietne prevziať; 

• zabezpečuje prevádzku ZD takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu životného 

prostredia a úniku rizikových látok do podložia a okolia areálu; 

• sleduje plnenie kontajnerov a po ich naplnení, dáva pokyn na ich odvoz; 

• dohliada na bezpečnosť návštevníkov a zabezpečuje koordináciu pohybu ľudí a vozidiel 

v rámci areálu ZD; 

• pracovník ZD vedie zjednodušenú evidenciu o odovzdanom oleji a o výdaji motivačnej 

odmeny; 

• v každom z uvedených prípadov neuposlúchnutia pokynov pracovníka, je pracovník 

oprávnený volať mestskú políciu na zjednanie nápravy, alebo zadokumentovanie stavu; 

• nosí vlastnú menovku na viditeľnom mieste. 
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INFORMÁCIA  O MOŽNOSTI ODOVZDANIA NEZBIERANÝCH ODPADOV 

❖ Elektroodpad: 

➢ väčších rozmerov (bielej techniky) je zabezpečené celoročne raz za 2 týždne formou 

mobilného zberu z nahlásenej adresy, objednaním cez formulár  

www.zberelektroodpadu.sk; 

➢ zber malých aj veľkých elektrospotrebičov je zabezpečený v rámci jarného 

a jesenného upratovania (2x ročne), termíny zverejnené v novinách,  na webovej stránke 

úradu, app-ke Vrakuňa a na oficiálnych sociálnych sieťach; 

 

❖ Nebezpečný odpad je zabezpečený v rámci jarného a jesenného upratovania (2x ročne); 

• staré náterové hmoty;  oleje a tuky; odpadové rozpúšťadlá; pesticídy; 

V prípade odpadov ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod., tieto 

musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. Odoberie sa len 

takýto odpad donesených  uzavretých obaloch  max. do 5 kg od 1 osoby; 

• batérie a akumulátory; žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť; 

• vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky);  

• vyradené elektrické a elektronické zariadenia - elektrospotrebiče (počítače, televízory, 

monitory, žehličky, práčky, vysávače, mixéry, mikrovlnky, a pod.). 

 

❖ Drobný stavebný odpad je možné odovzdať napr. na  ZD spoločnosti OLO, a. s. 
 

 

4. Opatrenia pre prípad havárie 

Pri zistení alebo spôsobení havárie je potrebné: prvý a bezprostredný zásah vykoná osoba, ktorá 

zistila alebo zapríčinila haváriu. Pracovník ZD je povinný oznámiť každú zistenú závadu, ktorá 

by mohla ohroziť bezpečnosť pri práci alebo spôsobiť haváriu. 

 

V prípade výskytu havárie a iných mimoriadnych udalostí v zariadení je potrebné podľa ich 

charakteru okamžite informovať: 

• Centrálny ochranný systém: č. tel. 112  

• Lekárska pohotovostná služba: č. tel. 155  

• Požiarna ochrana: č. tel. 150 

• Polícia: č. tel. 158  

• MČ Bratislava-Vrakuňa, Útvar krízového riadenia: č. tel. 0948 911 353 

• MČ Bratislava-Vrakuňa, Referát ŽP:                        č. tel. 0948 138 316 

 

5. Podnety a návrhy 
Podnety a návrhy zasielajte na  Miestny úrad Vrakuňa, Šíravská 7, 821 07 Bratislava, alebo 

na e-mail podatelna@vrakuna.sk.  

 

6. Záverečné ustanovenia  

MČ si vyhradzuje právo zmeny a doplnenia tohto prevádzkového poriadku. V prípade zmien                        

v prevádzke ZD bude prispôsobený prevádzkový poriadok týmto zmenám. Tento prevádzkový 

poriadok vstupuje do platnosti od 01. 01. 2023 

 

Vypracoval: Referát ŽP, VPS a OH      Dňa: 01. 01. 2023  

 

http://www.zberelektroodpadu.sk/
mailto:podatelna@vrakuna.sk
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PRÍLOHA 1: 

 
Príklady na určenie zbieraných odpadov na ZD na Majerskej ul.  

 
➢ PAPIER  

 

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, obálky, kancelársky papier, 

papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera (stlačené), kartón, obálky, letáky, 

katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, 

papierový obal, rolky z toaletného papiera.  

 

Nepatria sem: plastové obaly, mokrý papier, kompostovateľný „papier“ (z cukrovej 

trstiny a pod.), viacvrstvové kombinované materiály, voskovaný papier, 

samoprepisovací papier, papier s hliníkovou fóliou, alobal, krepový papier, obaly                                     

na mrazené potraviny, krabičky od cigariet s výnimkou kartónovej časti, silne 

znečistený či mastný papier, kopírovací papier, použité plienky a hygienické potreby 

(menštruačné vložky a tampóny), použité papierové, kuchynské utierky, stieracie žreby, 

termopapier (účtenky z nákupov), asfaltový a dechtový papier.  

 

➢ PLASTY  

 

Patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a 

čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, 

rastlinných olejov (stlačené), obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové 

nádoby, vedrá, hračky, poháriky z automatov a iné plastové nádobky, vodoinštalačné a 

elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastová lepiaca páska, plastový 

nábytok, konzervy, kovové obaly, plechové obaly z nápojov a hliníkové plechovky. 

 

Nepatria sem: polystyrén, plastové okná, obaly znečistené chemikáliami (motorové 

oleje, farby a pod.), viacvrstvové kombinované materiály, geotextílie, hrubo znečistené 

plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, káble, molitan, 

kabelky, plexisklo, bazény a nafukovacie bazéniky, autoplasty, zubné kefky, 

kompostovateľný/biodegradovateľný „plast“, bioplast (vyrobený z biomasy a nie                                 

z ropy), žalúzie a znečistené fólie.  

 

➢ VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANÉ MATERIÁLY na báze lepenky 

(tetrapaky) / Plasty / 
 

Patria sem: viacvrstvové obaly od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, 

ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov. 

 

Nepatria sem: viacvrstvové obaly od kávy, vreckových polievok, pudingov, práškov 
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do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, kakaového prášku a pod., znečistené 

kompozitné obaly, vrchnáky z kompozitných krabíc.  

 

➢ SKLO  (zvony) a TABUĽOVÉ SKLO (samostatný 7 m³ kontajner) 

 

Patria sem: číre, zelené aj hnedé sklo, sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety 

zo skla, poháre a zaváraninové poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a 

plastových uzáverov, črepy, sklo z okuliarov sklo z výplní dverí a okien, dymové 

a mliečne sklo a tabuľové sklo,   

 

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, zrkadlo, porcelán, keramika, obkladačky,  

drôtové sklo, borosilikátové sklo (zapekacie misy, niektoré fľaše), varné sklo, autosklo, 

fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, teplomery, obrazovky, 

monitory, sklobetónové tvárnice, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami), 

laboratórne sklo a sklo kombinované s inými látkami (lepené sklo), plexisklo;.  

 

➢ DREVO iné ako drevo obsahujúce nebezpečné látky 

 

Patria sem: drevo a výrobky z dreva, nie nábytok (drevo nesmie obsahovať nebezpečné 

látky), kmeň stromu (bez konárov a koreňov – do BRO), palety, debny a debničky 

(drevené), hrubšie odrezky, stavebné rezivo, dosky, hranoly, OSB dosky, preglejkové 

dosky.  

 

Nepatria sem: nábytok z dreva a drevotriesky, laminátové podlahy a ohorené drevo 

(do BRO), surová drevotriesková doska s hliníkovou fóliou, MDF dosky, HDF dosky, 

čalúnený nábytok. 

 

➢ BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD /BRO/ - odpad zo zelene  

(zvlášť uložené konáre a zvlášť lístie a tráva) 

 

Patria sem (lístie/tráva): burina, kvety, tráva, lístie, pozberové zvyšky z pestovania 

(odpad z ovocia a zeleniny), piliny, drevná štiepka, hobliny, slama, drevený popol 

 

Patria sem (konáre): vinič, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov 

(rastlé drevo), kukuričné klasy, korene bez asfaltu a betónu, ohorené drevo, laminátové 

podlahy, a pod. 

 

Nepatria sem: odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, 

zvieracie exkrementy, kosti, mäso, ryby, veľmi slané potraviny, rastlinný olej, popol 

z uhlia, zemina kontaminovaná posypovou soľou alebo olejom, uhynuté zvieratá, 

výkaly mäsožravých a chorých zvierat. 
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➢ ŠATSTVO A TEXTÍLIE   
 

Patria sem: čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov - funkčných s gombíkmi 

a zipsami, prikrývky, deky, posteľná bielizeň), topánky (topánky iba v pároch, 

nezničené), doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.). Tento druh odpadu nesmie byť 

znečistený olejmi, farbami a inými chemickými látkami a pod.  

 

➢ KNIHY, HRAČKY, PLATNE 

 

➢ RASTLINNÉ OLEJE A TUKY – motivačný zber  (olej za ocot, alebo olej) 

Zberná nádoba, do ktorej možno umiestňovať oleje a tuky. Rastlinné oleje a tuky sa 

odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú 

samostatne. Tieto fľaše sa ukladajú do špeciálneho kontajnera, ktorý je určený na tento 

druh odpadu. Za rastlinné odpadové jedlé oleje a tuky dostanú obyvatelia: za 1 liter 

odpadového oleja 1 liter octu, alebo za 6 litrov odpadového oleja l liter jedlého oleja. 

 

Patria sem: použitý slnečnicový olej, repkový olej, olivový olej, palmový olej, ľanový 

olej, konopný olej, sezamový olej, sójový olej, tekvicový olej, arašidový olej, mandľový 

olej, rastlinné a živočíšne tuky (v uzatvorených plastových fľašiach, ktoré sú zbavené 

tuhých častíc - zvyškov jedál). 

 

Nepatria sem:, esenciálne oleje, technické oleje (motorové a hydraulické oleje), 

mazivá, oleje a tuky v sklených fľašiach a kovových plechových nádobách. 

 

➢ DROBNÝ ELEKTROODPAD 

 

Patria sem: kulmy, fény, holiace strojčeky, žehličky, rýchlovarné konvice, 

reproduktory (malé), diaľkové ovládače, slúchadlá, videokamery, digitálne a analógové 

fotoaparáty vrátane príslušenstva (napr. objektívy, blesky), malé elektrické a 

elektronické hudobné nástroje, optické mechaniky, myši, klávesnice, faxy 

a záznamníky, telefónne prístroje (klasické, bezdrôtové), kalkulačky, herné konzoly, 

videohry vrátane ovládačov (joysticky, gamepady), elektrické hračky (napr. autodráhy, 

vláčiky, RC modely a pod.). 

 

Nepatria sem: monitory, televízory, žiarivky, výbojky, LED žiarovky a klasické 

žiarovky, videoprehrávače, DVD prehrávače, rádioprijímače, hi-fi veže, domáce kiná, 

drobné počítače, notebooky, netbooky, kopírky, chladničky, mrazničky, práčky, 

plynové variče, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, klimatizačné 

zariadenia fixne zabudované, vírivky  a pod. 


