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Vážený pán poslanec, 
 
na Vašu interpeláciu z 12.2.2008 vo veci pretrvávajúcich problémov pri zberných hniezdach na 
separovaný odpad na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto si Vám dovoľujem oznámiť, že na 
základe § 39 ods.3 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch (zákon o odpadoch) a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov je obec  povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov  
zabezpečiť alebo umožniť zber a prepravu komunálnych odpadov vrátane zabezpečenia zberných 
nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde 
môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu.  

Podľa § 39 ods.14 citovaného zákona je obciam uložená  povinnosť zaviesť separovaný zber 
papiera, plastov, kovov, skla a biologicky rozložiteľných odpadov.  

Na základe ustanovení týchto právnych predpisov mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
začala od roku 2002 budovať na svojom území sieť zberných hniezd na separovaný odpad.  

 
Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sa snaží v rámci vytvárania a 

zahusťovania siete  zberných hniezd vytvoriť podmienky pre zber separovaného odpadu na území 
mestskej časti tak, aby bola  táto služba pre občanov dostupná, čiže umiestniť kontajnery na 
separovaný odpad k občanom čo najbližšie. Je problémom nájsť vhodné miesto na umiestnenie 
takéhoto zberného hniezda vzhľadom na špecifické podmienky našej mestskej časti.  

Práve kvôli nedostatku týchto zberných miest vznikajú problémy s vytváraním skládok okolo 
kontajnerov na separovaný odpad. Týka sa to aj zberného hniezda na križovatke ulíc Mudroňova – 
Myjavská, kde táto situácia pretrváva už dlhší čas. Pôvodne tu bolo umiestnených  5 kontajnerov na 
separovaný odpad. Na základe žiadosti obyvateľov Myjavskej ulice, ktorí požadovali premiestnenie 
zberného hniezda, boli v októbri 2007 dva kontajnery presunuté na roh ulíc Myjavská – Broskyňová. 
Tým došlo k uvoľneniu chodníka na Myjavskej ulici (to bola jedna z požiadaviek občanov). Keďže 
novovytvorené zberné hniezdo je zatiaľ využívané menej,  kapacita kontajnerov na Mudroňovej ulici 
je nepostačujúca.  

Odvoz separovaného odpadu zabezpečuje spoločnosť OLO, a.s., ktorej  vlastníkom je Hlavné 
mesto SR Bratislava. Spoločnosť teda vykonáva zber na celom území Bratislavy, z technických 
dôvodov nie je momentálne možné zvýšiť frekvenciu odvozu. Kontajnery vyprázdňuje podľa 
harmonogramu,  konkrétne v prípade tohto zberného hniezda plasty a papier dvakrát za týždeň 
(pondelok, štvrtok), sklo raz týždenne.  

Možným riešením by bolo zriadenie ďalšieho stojiska na Mudroňovej ulici, kde by boli 
umiestnené kontajnery na plasty a papier. Ale nie je vylúčené, že aj napriek tomu bude neporiadok 
okolo zberného hniezda pretrvávať.  Zberné hniezda by mali byť len dočasným riešením dovtedy, 
kým každý rodinný alebo bytový dom bude mať  svoje vlastné nádoby na separovaný odpad.  Týmto  
by sa predišlo vzniku skládok okolo kontajnerov na verejných priestranstvách.  
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