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Informácia o nakladaní s komunálnym odpadom na území 

mestskej časti Bratislava – Nové Mesto 

 

Od roku 2016 sa nakladanie s odpadom riadilo podľa zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 79/2015 Z. z.). Za nakladanie            
s  komunálnymi  odpadmi  a drobnými  stavebnými  odpadmi    na  svojom  území  zodpovedá 
v zmysle tohto zákona, tak ako aj v zmysle predchádzajúcich zákonov, obec. 

Jedná sa hlavne o povinnosť obce umožniť organizácii zodpovednosti výrobcov (ďalej 
len  „OZV“)  pre  obaly,  na  jej  náklady,  zber  vytriedených  zložiek  komunálnych  odpadov,              
na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. To znamená, že povinnosť nakladať 
s odpadovými obalmi z papiera, plastu, skla a kovu má výrobca vyhradeného výrobku 
prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov a nie obec, pričom však je nutné 
uviesť,  že  obec  musí  tejto  OZV  umožniť  zber  týchto  komunálnych  odpadov.  Predmetnú 
povinnosť  má  v kompetencii  hlavné  mesto.  Aj  návrh  dodatku  Štatútu  hlavného  mesta  SR 
Bratislavy  v oblasti  odpadového  hospodárstva  (ďalej  len  „dodatok  štatútu“),  zatiaľ  stále 
neodsúhlasený Mestským zastupiteľstvom hlavného mesta SR Bratislavy, túto kompetenciu 
ukladá hlavnému mestu. 

Výrobca  vyhradeného  výrobku,  znáša  všetky  finančné  náklady  spojené  so  zberom, 
prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním 
a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu. 

 
Nakoľko  však  v rámci  nakladania  s komunálnymi  odpadmi  na  území  Bratislavy  je                    

za obec považované hlavné mesto, predmetné spolu s ďalšími komunálnymi odpadmi a ich 
spôsobom nakladania muselo upraviť hlavné mesto všeobecne záväzným nariadením  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „VZN 
hlavného mesta“). Napriek doteraz neodsúhlasenému dodatku štatútu Mestské zastupiteľstvo 
hlavného  mesta  SR  Bratislavy  odsúhlasilo  nové  znenie  Všeobecne  záväzného  nariadenia 
č.4/2016  o nakladaní  s komunálnymi  odpadmi  a drobnými  stavebnými  odpadmi  na  území 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „VZN“). 

 V zmysle čl. 9 ods. 7 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy vydal primátor 
Rozhodnutie č. 11/2006 o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti 
odpadového  hospodárstva  (ďalej  len  „rozhodnutie  primátora“),  ktorým  mestským  častiam 
určuje niektoré kompetencie v rámci nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi, a to hlavne  

1. zabezpečiť najmenej dvakrát do roka zber a prepravu objemného odpadu; 
2. zabezpečenie a vykonávanie zberu jedlých olejov a tukov z domácností; 
3. zabezpečenie  a zber  biologicky  rozložiteľných  odpadov  zo  záhrad,  okrem 

domov v individuálnej bytovej výstavbe a parkov v správe mestskej časti; 
4. oprávnenie zriadiť a prevádzkovať zberný dvor; 
5. umožniť výrobcovi elektrozariadení a prenosných batérií a akumulátorov 

užívať existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov; 
6. zabezpečovania  zhodnotenia  resp.  zneškodnenia  ne  zákonne  umiestneného 

odpadu nielen na pozemkoch vo vlastníctve a správe mestskej časti ale aj na 
všetkých ostatných  pozemkoch mimo tých, ktoré sú vo vlastníctve hlavného 
mesta; 

7. odstrániť  a umiestniť  na  učené  parkovisko  vozidlo  z miestnych  komunikácií 
III. a IV. triedy alebo z verejného priestranstva v správe mestskej časti alebo 



z iného miesta, pokiaľ má súhlas vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo 
odstraňuje; 

8. zabezpečiť zber a prepravu komunálneho odpadu, ktorý vzniká                              
pri verejnoprospešných prácach; teda pri čistení komunikácií III. a IV. triedy 
a verejných priestranstiev, ktoré sú v správe mestskej časti a pri správe 
a údržbe verejnej zelene. 

 
Podľa rozhodnutia primátora a VZN hlavného mesta mestským častiam bolo odobratá 

kompetencia resp. povinnosť zabezpečiť zber a prepravu drobného stavebného odpadu. 
Nakoľko predmetný odpad je podľa zákona č. 79/2015 Z. z. definovaný ako odpad                   
z  bežných  udržiavacích  prác  vykonávaných fyzickou  osobou  alebo  pre  fyzickú  osobu,                    
za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, pričom 
správcom  tohto  poplatku  je  výhradne  hlavné  mesto,  mestská  časť  môže  zber  predmetného 
odpadu zabezpečovať výhradne cez vlastný zberný dvor, pričom tento musí byť vybudovaný 
a prevádzkovaný  v zmysle  zákona  č.  79/2015  Z.  z.  a jej  vykonávajúcich  vyhlášok.  Keďže 
mestská časť nemá zatiaľ vybudovaný žiaden zberný dvor, predmetný zber nezabezpečuje. 

 

Nakladanie  s  komunálnym  odpadom  na  území  mestskej  časti  do  účinnosti  nového  VZN 
a Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy                                         

Mestská časť v zmysle rozhodnutia primátora 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: 

 
- zber a prepravu objemných odpadov, s vylúčením zmesového komunálneho 

odpadu, na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,  
Spôsob zberu: jarné a jesenné upratovanie – rozmiestňovanie 

veľkokapacitných kontajnerov na území mestskej časti 
Bratislava – Nové Mesto – zabezpečuje EKO VPS; 

 
- zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností bez obsahu 

škodlivín a s obsahom škodlivín, 
Spôsob zberu: - mestská časť prostredníctvom oprávnenej osoby na 

nakladanie  s týmto  druhom  odpadu  zabezpečuje  dva  krát  do 
roka zber elektroodpadov z domácností; 

 - mestská časť v spolupráci s hlavným mestom 
a prostredníctvom oprávnenej osoby zabezpečuje zber 
náterových hmôt, rozpúšťadiel, pesticídov a olejov dva krát do 
roka 

 
- zber a prepravu biologicky rozložiteľných odpadov zo zelene okrem domov 

v individuálnej bytovej výstavbe 
Spôsob zberu: - mestská časť prostredníctvom EKO podniku VPS zabezpečuje 

zber  tohto  odpadu  na  zbernom  mieste  v areáli  EKO  podniku 
VPS na Račianskej ulici č. 28 

 
- čistenie miestnych komunikácií  III. a IV. triedy, 

 Zabezpečuje: EKO VPS i vrátane zberu odpadu z čistenia 
komunikácií, ostatných verejných spevnených plôch a zelene     
vo vlastníctve a správe mestskej časti; 



- správu a údržbu verejnej zelene; 
Zabezpečuje: EKO VPS vrátane zberu biologického odpadu zo zelene; 

súčasne mestská časť zabezpečuje i zber tohto druhu odpadu od 
občanov bezodplatne v areáli EKO VPS na Račianskej ul.; 

 
- udržiavanie čistoty v mestskej časti; 
 
- súčasne má v kompetencii zaviesť systém zberu psích exkrementov, 

Systém zberu: mestská časť zabezpečovala túto službu prostredníctvom košov 
na  psie  exkrementy  a špeciálnych  stojanov  so  zásobníkmi  na 
sáčky pre tento zber, pričom obsluhu vykonáva od marca 2012 
EKO podnik VPS; 

 
Zo  zákona  o odpadoch  (platiaceho  do  konca  r.  2015  a aj  nového  znenia)  a v znení 

Štatútu je mestská časť ďalej povinná: 
- zabezpečovať  zhodnotenie  alebo  zneškodnenie  komunálneho  odpadu  a drobného 

stavebného odpadu umiestneného na jej území v rozpore s týmto zákonom, ak sa 
nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore s týmto 
zákonom alebo sa v konaní s vlastníkom nepreukáže že má z predmetného uloženia 
prospech, 
Systém nakladania: mestská časť prostredníctvom EKO podniku VPS ako 

oprávnenej  osoby  odstraňuje  tzv.  neriadené  skládky  odpadov 
na území mestskej časti na vlastných pozemkoch a na všetkých 
ostatných  pozemkoch,  ktorých  výhradným  vlastníkom  nie  je 
hlavné mesto; 

 
- je povinná zabezpečiť odstránenie vozidla, ktoré ohrozuje alebo poškodzuje životné 

prostredie  z  miestnej  komunikácie  III.  a  IV.  triedy  alebo  verejného  priestranstva               
v  správe  mestskej  časti,  ak  si  túto  povinnosť  nesplní  držiteľ  takéhoto  vozidla,  a 
odovzdať  ho  na  určené  parkovisko  alebo  z iného  miesta  zo  súhlasom  vlastníka 
nehnuteľnosti, z ktorého sa vozidlo má odstrániť; 

 
V zmysle  predošlého  mestská  časť  v roku  2016  nakladala  s jednotlivými  zložkami 

komunálnych odpadov v množstvách uvedených v prílohe č.1. Súčasťou tabuľky sú aj údaje 
z predchádzajúcich rokov. 
 

Podľa  stĺpca  EKO  –  podniku  VPS  je  možné  sledovať,  s akým  množstvom  nakladal 
verejnoprospešný podnik, zriadený mestskou časťou. Podľa prehľadu v tabuľke je vidno, že 
od  r.  2012,  okrem  prvých  dvoch  mesiacov,  mestská  časť  vykonávala  zber  komunálnych 
a drobných stavebných odpadov výhradne prostredníctvom EKO podniku VPS. 

Až  v roku  2015  je  uvedené  množstvo  objemného  odpadu,  s ktorým  sa  nakladalo 
v súvislosti s odstraňovaním nezákonne umiestneného odpadu v lokalite Zátišie. Náklady na 
predmetné práce boli vo výške 95 % hradené z Enviromentálneho fondu, pričom podmienkou 
pridelenia tejto dotácie bolo okrem iného transparentné verejné obstarávanie. 

 
Pri  niektorých  odpadoch  vystupoval  EKO    podnik  VPS  ako  pôvodca  odpadov,  t.j. 

odpad vznikal ich činnosťou, ktorú vykonávajú v zmysle povinností mestskej časti, určených 
zákonom o obecnom zriadení a následne 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, likvidácia neriadených skládok 



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 zneškodnením (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. 1. Nakoľko elektroodpad (katológové číslo 200123, 
200135  a  200136)  je vyhradeným  prúdom  odpadov,  za  nakladanie ktorého  zodpovedá 
organizácia združených výrobcov, v rámci spôsobu nakladania s týmto druhom odpadu 
v tabuľke č.1 nie je uvedený.  

 
Tab. č. 1: Spôsob nakladania s jednotlivými druhmi komunálnych odpadov 

množstvo odpadu [t] 
p.č. 

Kat. 
číslo  

odpadov 
názov odpadu typ nakladania 

2014 2015 2016 

1. 200201 
biologicky 

rozložiteľný odpad 
kompostovanie 

2. 
200302 odpad z trhovísk 

energetické 
zhodnotenie 
v spaľovni 

3. 
200303 odpad z čistenia ulíc 

energetické 
zhodnotenie 
v spaľovni 

4. 200307 objemný odpad úprava pôdy 

zhodnocovanie 1 612,61 1 857,09 3 305,28 

5. 200302 odpad z trhovísk skládkovanie 

6. 200303 odpad z čistenia ulíc skládkovanie 

7. 
200304 kal zo septikov 

biol. úprava 
a následné 

skládkovanie 

8. 200307 Objemný odpad skládkovanie 

9. 200399 
drobný stavebný 

odpad 
skládkovanie 

zneškodňovanie 539,15 237,56 102,69 

 
Podľa údajov v tabuľke č. 2 možno konštatovať, že pomer zhodnocovania a zneškodňovania 
komunálneho  odpadu  v mestskej  časti  sa  každý  rok  zvyšuje  v prospech  zhodnocovania. 
Oproti r. 2012 mestská časť v nasledovných rokoch podstatne zlepšila ekologické nakladanie 
s komunálnymi odpadmi.  
 
Tab. č. 2: Porovnanie spôsobu nakladania s komunálnymi odpadmi za roky 2012 a 2016 
 ton/ 

2013 
 

% 
z celkového 
množstva 
odpadu 

ton/ 
2014 
 

% 
z celkovéh
o  množstva 
odpadu 

ton/ 
2015 

% 
z celkového 
množstva 
odpadu 

ton/ 
2016 

% 
z celkové
ho 
množstva 
odpadu 

Zhodnocovanie 
1 947,9 73,8% 1 612,6 74.9% 

1 857,0
9 

88,7% 3 305,28 96,99% 

Zneškodňovanie 691,0 26,2% 539,2 25,1% 237,56 11,3% 102,69 3,01% 

 
 
 
 
 
 



Možnosti uloženia odpadu pre občanov mestskej časti Bratislava – Nové Mesto sú 
zverejnené  na  web  stránke  mestskej  časti  http://www.banm.sk/moznosti-ulozenia-odpadu/, 
kde sa aktualizujú podľa informácií hlavného mesta SR Bratislavy, informácií z EKO 
podniku VPS a podľa prípadných ďalších možností, ktoré zabezpečuje mestská časť 
prostredníctvom iných oprávnených osôb. Aktuálne možnosti uloženia odpadu pre občanov 
mestskej časti sú uvedené na webovej stránke mestskej časti.  
 
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  platnú  legislatívu, 
mestská časť má zavedený určitý systém evidencie a riešenia neriadených skládok odpadu.  

 Ak sa nezistí  osoba zodpovedná  za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore     
so zákonom o odpadoch alebo sa v konaní nepreukáže vlastník nehnuteľnosti mal z uloženia 
odpadu na svojej nehnuteľnosti prospech, zabezpečí zhodnotenie alebo zneškodnenie 
nebezpečného  odpadu  na    vlastné    náklady  príslušný  okresný  úrad;  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. 
V zmysle Štatútu hlavného mesta sa jedná o mestskú časť okrem prípadov, kedy výhradným 
vlastníkom nehnuteľnosti je hlavné mesto. 

Vzhľadom na skutočnosť, že nový zákon o odpadoch rieši v súvislosti s nezákonne 
umiestneným odpad nielen komunálny odpad, drobný stavebný odpad a nebezpečný odpad, 
povinnosť  zhodnotiť  alebo  zneškodniť  nezákonne  umiestnený  odpad  iný  ako  komunálny 
a drobný stavebný má okresný úrad. 

Nezákonne umiestnený odpad do roku 2012 mestská časť zabezpečovala 
prostredníctvom  inej  oprávnenej  osoby  na  nakladanie  s komunálnymi  odpadmi  a drobným 
stavebným odpadom ako EKO VPS. Od r. 2012 predmetnú činnosť zabezpečuje mestská časť 
prostredníctvom EKO podniku VPS. 

Len  v r.2015  bolo  zabezpečené  nakladanie  s komunálnym  nezákonne  umiestneným 
odpadom zo Zátišia inou oprávnenou osobou, ktorá bola na predmetné práce vyobstarávaná. 
Verejné obstarávanie, ako je uvedené už vyššie, bolo podmienkou pridelenia dotácie 
z Environmentálneho  fondu.  V rámci  celého  SR  bola  táto  dotácia  v r.  2015  poskytnutá  len 
219 obciam. 

V roku 2016 mestská časť opäť požiadala o dotáciu z Environmentálneho fondu, ktorá 
je však nebola odsúhlasená pre nedostatok finančných prostriedkov vo fonde. Dotácia bola 
žiadaná na nezákonne umiestnený odpad v lokalite Za stanicou, Bojnícka a Zátišie (súkromný 
pozemok). Nakoľko dotácia nebola v roku 2016 Environmentálnym fondom pridelená, 
opätovne sme požiadali o dotáciu na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu vo vyššie 
uvedených lokalitách v tomto roku. 
 

Vzhľadom na termín predkladania tohto materiálu je v tabuľke č. 3 zoznam tzv. neriadených 
skládok odpadu z evidencie odpadu za obdobie r. 2016 do apríla r.2017. 

 

 

 



Tab. č. 3: Prehľad lokalít, kde bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom o odpadoch 

p.č. lokalita parc. č.  k. ú. riešenie rok  

1. Horská (nad MG) 21229/21 NM 
Konanie  o  pôvodcovi  na  OÚ  Bratislava  ukončené.  S vlastníkom  konanie 
ešte nezačalo. 

2015-2017 

2. 
Filiálka (zo strany 
Kominárskej/ 
Šancovej) 

21283/2 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v máji 2016 (0,5 tony odpadu). 2014 - 2017 

3. Magnetova č.3  13670/1 NM Neukončené konanie na OÚ Bratislava. 2015-2017 

4. Limbova 
5440/5                 

19532, 19524     „E“ 
V 

Konanie  na  Okresnom  úrade  Bratislava  o pôvodcovi  ukončené  v auguste 
2016. Konanie s vlastníkom pozemku na Okresnom úrade Bratislava nebolo 
zatiaľ začaté. 

2014-2017 

5. Zátišie 12781/2 NM 

Ukončené  konanie  na  Okresnom  úrade.  Mestská  časť  je  povinná  odpad 
odstrániť na vlastné náklady. Nakoľko dotácia z Environmentálneho fondu 
v r. 2016 nebola udelená pre nedostatok finančných prostriedkov na 
Environmentálnom fonde, opätovne požiadané o dotáciu v r. 2017. 

2013-2017 

6. Zátišie              
(železničný val) 

13454,  12780/1  „E“ 
12781/1              „E“ 

NM Neukončené konanie na Okresnom úrade Bratislava. 2014 – 2017 

7. Kyjevská                  
nad Pionierskou 

21269/21 V Neukončené konanie na Okresnom úrade Bratislava. 2014-2017 

8. Garáže                        
oproti Slimáku 

12202                „E“ NM Konanie  na  Okresnom  úrade  Bratislava  o pôvodcovi  zastavené.  Konanie 
s vlastníkom na Okresnom úrade ešte nezačalo. 

2014-2017 

9. Zátišie 12780/1 NM 

Čiastočne odstránený odpad na základe pridelenej dotácie 
z Environmentálneho  fondu.  Dočistenie  postupne  vykonáva  EKO  podnik 
VPS ako správca pozemku. Na predmetnú lokalitu nie je možné požiadať 
o ďalšiu dotáciu z Environmentálneho fondu. 

2014-2017 

10. Nobelova 
21283/2               

21229/1              „E“ 
NM Neukončené konanie na Okresnom úrade Bratislava. 2015-2017 

11. Billa  –  Račianska  pri 
oplotení ŽSR 

21283/2 NM Neukončené konanie na Okresnom úrade Bratislava. 2015-2017 

12. Jánošková 12876/3 NM Ukončené  konanie  na  Okresnom  úrade  Bratislava  o pôvodcovi.  Konanie 
s vlastníkom pozemku Okresný úrad Bratislava nezačalo. 

2015-2017 

13. Filiálka pri ŽST  21283/2 NM Vyčistené v rámci brigády 23. – 24. 04. 2016. 2015-2016 

14. ŽST Predmestie 13416/15 NM Konanie na Okresnom úrade Bratislava neukončené. 2015-2017 

15. Horská  
4649/1 

 
V 

Konanie s pôvodcom odpadu na Okresnom úrade neukončené. Odpad 
podľa informácií Inšpektorov VP odstránený. 

2015-2017 

15. Horská  4648 V 
Konanie s pôvodcom odpadu na Okresnom úrade neukončené. Odpad 
podľa informácií Inšpektorov VP čiastočne odstránený. 

2015-2017 

16. Pri dvore 13698/29 NM Konanie na Okresnom úrade Bratislava neukončené. 2015-2017 

17. Za stanicou 
15115/1, 15113/2 
„E“ 

NM 
Čiastočne vyčistené na náklady MČ EKO podnikom VPS. Žiadosť 
o dotáciu z Environmentálneho fondu na tento rok 

2015-2017 

18. 

Pionierska 

vinice pri okrúhlych 
garážach 

12071/4 NM Odpad odstránený Hlavným mestom SR Bratislavy (0,99 tony odpadu) 2015-2016 



p.č. lokalita parc.č.  k.ú. riešenie rok  

20. Moravská – garáže 11371/1 NM Neukončené konanie na Okresnom úrade Bratislava.  2015-2017 

21. Matuškova  
6506/73,74,91     

6506/91              „E“ 
V Neukončené konania na Okresnom úrade Bratislava. 2015-2017 

22. Roh Jurská / Horská 21911/2 NM Neukončené konanie na Okresnom úrade Bratislava. 2015-2017 

23. Klenová 22305/3 V Neukončené konanie na Okresnom úrade Bratislava. 2015-2017 

24 Magurská/ Na Revíne 21657/2 V Odpad odstránený Hlavným mestom SR Bratislavy (4,99 tony odpadu) 2015/2016 

25. Čajakova/Pionierska 12024/2             „E“ NM Neukončené konanie na Okresnom úrade Bratislava. 2015-2017 

26. Stará Vajnorská 

17093/8,9,36 

17087 

17093/30,32 

NM 
Odpad okrem stavebného odpadu z rozpadnutých stavieb odstránený 
Hlavným mestom SR Bratislavy (292,36 ton). 

2015-2017 

27. 
lokalita  

Sliačska / Pinotova 
4690/10 V 

Vec postúpená na Okresný úrad Bratislava ako pravdepodobný trestný čin. 
V zmysle zákona o odpadoch Okresný úrad Bratislava vec postúpil na PZ 
SR. 

2016-2017 

28. Moravská 11370/18 NM Odpad odstránilo Hlavné mesto SR Bratislavy (0,5 tony odpadu). 2016 

29. Teplická / Smikova 13104                 „E“ NM Odpad odstránilo Hlavné mesto SR Bratislavy (0,99 tony odpadu). 2016 

30. Magurská / Vlárska 22306/11, 19244/2 V Odpad odstránilo Hlavné mesto SR Bratislavy (0,5 tony odpadu). 2016 

31. Cesta na Kamzík 6651/1 V Odpad odstránilo Hlavné mesto SR Bratislavy (1,99 tony odpadu). 2016 

32. Pionierska  12003/14 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v apríli 2016 (0,3 tony odpadu). 2016 

33. Pionierska 
12075, 12084/2, 
12100/200          
12076/1              „E“ 

NM Ukončenie  konania  na  Okresnom  úrade  Bratislava,  odpad  má  odstrániť 
Hlavné mesto SR Bratislavy. 

2016-2017 

34. Pri dvore 13625/1              „E“ NM Oznámenie na Okresný úrad Bratislava. 2016 

35. 
Opavská  -  garáže  pod 
nemocnicou 

21643/2 V Odpad odstránilo Hlavné mesto SR Bratislavy (0,5 tony odpadu). 2016 

36. križovatka Jurská - 
Horská 

21229/104          „E“ V Odpad odstránený neznámou osobou v máji 2016. 2016 

37. 
Zátišie  

(oproti RD č.29) 
12780/1 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v máji 2016 (2,2 tony odpadu). 2016 

38. ŽST BA Vinohrady 13328                 „E“ NM Odpad odstránený neznámou osobou. 2016 

39. Kukučínova/ Pluhová 13077/3 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v máji 2016 (0,8 tony odpadu). 2016 

40. Pionierska 12070/30 NM Oznámenie na Okresný úrad Bratislava o nezákonne umiestnenom odpade. 2016-2017 



p.č. lokalita parc.č.  k.ú. riešenie rok  

41. Pezinská 13397/6, 13397/5 V Odpad odstránený EKO podnikom VPS v máji 2016 (3,0 tony odpadu). 2016 

42. Sovia 18344/4 V Odpad odstránili Mestské lesy v Bratislave v júni 2016. 2016 

43. Horská 4654/6 V Odpad odstránený EKO podnikom VPS v júni 2016 (0,4 tony odpadu). 2016 

44. pri ZŠ Odborárska 13444/1              „E“ NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v apríli 2014 (29,76 tony). 2016-2017 

45. Kalinčiakova 21952 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v júni 2016 (0,2 tony odpadu). 2016 

46. Tupého/ Pionierska 12071/6, 12071/18 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v júli 2016 (0,35 tony odpadu). 2016 

47. Riazanská/ 
Makovického 

12221 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v júli 2016 (0,1 tony odpadu). 2016 

50. dvor Račianska 2-12 11462/1              „E“ NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v júli 2016 (0,4 tony odpadu). 2016 

51. Jarošova – žel. 
prechod 

11749/3 NM Odpad odstránený neznámou osobou. 2016 

52. 
Pionierska pri 
autoservise 
Autopionier 

11903/6 NM Odpad odstránený neznámou osobou. 2016 

53. 
Riazanská - 
Makovického 

12221 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v júli 2016 (0,1 tony odpadu). 2016 

54. Gavlovičova 12780/1 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v auguste 2016 (0,3 tony odpadu). 2016 

55. 
Filiálka/ Kominárska 
garáže 

11646/3 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v auguste 2016 (0,5 tony odpadu). 2016 

56. Rožňavská/ Bojnícka 
17015/191    „C“       
17013, 17014     „E“ 

NM 
Oznámenie o nezákonne umiestnenom odpade zaslané vlastníkovi 
Hlavnému mestu SR Bratislave. 

2016 

57. Teplická (pri TS) 12165                 „E“ NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v auguste 2016 (0,3 tony odpadu). 2016 

58. Kĺzavá 19247 V Odpad odstránený Mestskými lesmi v Bratislave v auguste 2016. 2016 

59. Bojnická  17904                 „E“ NM 
Odpad odstránený EKO podnikom VPS v septembri 2016 (0,2 tony 
odpadu). 

2016 

60. Kraskova/ Čajakova 22006/2              „E“ NM Odstrániť odpad má Hlavné mesto SR Bratislavy. 2016 

61. Vyhnianska 12142/251 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v auguste 2016 (0,1 tony odpadu). 2016 

62. 
Staré ihrisko pri 
zásobníkoch Palma, 
a.s. 

12782/69 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v septembri 2016 (2 tony odpadu). 2016 

63. Sliačska Briežky 4690/9 V 
Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene odstránený EKO podnikom VPS 
v septembri 2016 (0,92 tony odpadu). 

2016 

64. Pluhová  12480 NM Odpad odstránil vlastník pozemku. 2016-2017 

65. dvor Račianska 2-12 11462/1 NM 
Odpad odstránený EKO podnikom VPS v septembri 2016 (0,08 tony 
odpadu). 

2016 



p.č. lokalita parc.č.  k.ú. riešenie rok  

66. Kyjevská 3 12050/4 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v októbri 2016 (0,15 tony odpadu). 2016 

67. Mikovíniho 3-5 11903/12 NM Odpad odstránený neznámou osobou v októbri. 2016 

68. Šancova 43-45 11446 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v októbri 2016 (0,5 tony odpadu). 2016 

69. Skalická cesta  13145/18 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v októbri 2016 (0,64 tony odpadu). 2016 

70. Štvrtá 21685 V Odpad odstránený neznámou osobou. 2016 

71. Vlárska - SAV 
19476/23, 5440/13,     
5435/102            „E“ 

V Odpad má odstrániť EKO podnik VPS. 
2016-2017 

72. 
Pionierska                       
za kruhovými 
garážami 

12003/103   
12003/115 

NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v októbri 2016 (0,4 tony odpadu) 
a v januári 2017 (0,5 tony). 

2016-2017 

73. Zátišie koľajisko a žel. 
val 

12780/1              „E“ NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v apríli 2017 (22 ton) na základe 
rozhodnutia Okresného úradu Bratislava. 

2016-2017 

74. Muštova ul. 21229/21 V Odpad odstránený EKO podnikom VPS v marci 2017 (0,6 tony) na základe 
rozhodnutia Okresného úradu Bratislava. 

2016-2017 

75. Filiálka – garáže na 
úrovni Ursíniho 

21283/2 NM Odpad odstránený neznámou osobou. 
2016-2017 

76. dvor Račianska 2-12 11462/1 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v októbri 2016 (0,7 tony).  2016 

77. Jeséniova             
oproti SHMÚ 

7020/2 V Odpad odstránený EKO podnikom VPS v októbri 2016 (0,2 tony). 
2016 

78. Pluhová garáže 12817/1 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v novembri 2016 (0,2 tony).  2016 

79. Smikova - Teplická 13103                 „E“ NM Odpad má odstrániť Hlavné mesto SR Bratislavy ako vlastník pozemku. 2016-2017 

80. Hattalova 4 12780/1 NM Odpad odstránený neznámou osobou v novembri 2016. 2016 

81. Račianska 109C 13137/1 NM Odpad má odstrániť Hlavné mesto SR Bratislavy ako vlastník pozemku. 2016-2017 

82. 
Pionierska za 
objektom ZSE 

12003/14 NM Odpad odstránil EKO podnik VPS v novembri 2016 (0,1 tony). 
2016 

83. Gaštanica, Jeséniova 6745/3  6745/4 V 
Odpad odstránený EKO podnikom VPS v november 2016 (1,2 tony 
odpadu). 

2016 

84. Pionierska  
12003/103    
12003/115 

NM 
Odpad  odstránený  EKO  podnikom  VPS  v decembri  2016  (0,2  tony).  Je 
nutné ešte dočistiť v roku 2017. 

2016-2017 

85. 
Nobelova  50  (pri  žel. 
prechode pri 
parkovisku) 

21229                 „E“ NM 
Odpad odstránený EKO podnikom VPS v decembri 2016 (0,2 tony 
odpadu). 

2016 

86. Podniková 13435, 13434/2, 
13434/4 

NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v decembri 2016 (0,5 tony 
odpadu). 

2016 

87. Skalická cesta - garáže 13145/18 NM Odpad odstránil EKO podnik VPS v januári 2017 (0,5 tony). 2016-2017 

88. 
Pionierska                  
(za kruhovými 
garážami) 

12036/1              „E“ NM Oznámenie o nezákonne umiestnenom odpade na Okresný úrad Bratislava. 
2016-2017 



89. Nobelova 21283/2 NM Odpad odstránili ŽSR. 20116 

90. Nobelova pri TS 13442/24 NM Odpad odstránil EKO podnik VPS v januári 2017 (0,4 tony). 2016-2017 

91. Cesta mládeže - 
Zelenohorská 

19751/2            
19753/2 

V Oznámenie Hlavného mesta SR Bratislavy o nezákonnom umiestnený 
odpadu na Okresný úrad Bratislava. 

2016-2017 

92. Hlavná 25 7048/1 V 
Oznámenie o nezákonne umiestnenom odpade na Okresnom úrade 
Bratislava. 

2016-2017 

93. J.C.Hronského - 
Sibírska 

11903/2              „E“ NM Odpad odstránil EKO podnik VPS v marci 2017. 
2016-2017 

94. Sibírska 11812/8 NM Odpad odstránený na náklady vlastníkov bytov, ku ktorým prislúcha 
kontajnerové stojisko v januári 2017. 

2016-2017 

95. Robotnícka 11355/1 NM Odpad odstránil EKO podnik VPS v januári 2017 (0,2 tony). 2017 

96. Podniková 
13435           
13434/2        
13434/4 

NM Odpad odstránil EKO podnik VPS v januári 2017 (0,5 tony). 2016-2017 

97. Staré ihrisko 12782/70 NM Odpad odstránil EKO podnik VPS v januári 2017 (0,75 tony). 2017 

98. Česká – Osadná 11355/1 NM Odpad odstránil EKO podnik VPS v januári 2017 (0,3 tony). 2017 

99. Filiálka – garáže od 
Kominárskej  

11464/3 NM Odpad odstránil EKO podnik VPS február 2017 (2 tony). 2017 

100. dvor Račianska - 
Šancova 

11462/1              „E“ NM Odpad odstránil EKO podnik VPS vo februári 2017 (0,45 tony). 2017 

101. Pri  starej  prachárni  – 
Kalinčiakova 

21951 NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v januári 2017 (0,1 tony). 2017 

102. Cesta na Kamzík - 
Vidlicova 

6647/1 V Oznámenie na Okresný úrad Bratislava o nezákonne umiestnenom odpade. 2017 

103. Krahulčia 18342/56 V Odpad odstránený vlastníkom pozemku. 2017 

104. dvor Račianska - 
Šancova 

11462/1              „E“ NM Odpad odstránený EKO podnikom VPS v marci 2017 (0,05 tony). 2017 

105. Nobelova a svah pod 
traťou 

21283/2                           NM Odpad odstránený ŽSR v apríli 2017. 2017 

106. ŠH HANT ARÉNA 15140/13 NM Odpad odstránený vlastníkom pozemku v marci 2017. 2017 

107. Záhradkárska osada 
v Mierovej kolónii 

13702/1              „E“ NM Odpad odstránený záhradkármi v marci 2017. 2017 

108. Višňová 5750/2 V Odpad odstráni Hlavné mesto SR Bratislavy ako vlastník. 2017 

109. Pri dvore 13625/1              „E“ NM Odpad odstráni Hlavné mesto SR Bratislavy ako vlastník. 2017 

110. Staré ihrisko 12782/70 NM Odpad odstránil EKO podnik VPS v marci 2017 (1 tona). 2017 

111. Krahulčia 18342/56 V Odpad odstránil EKO podnik VPS v marci 2017 (0,7 tony). 2017 

112. Pluhová 12441/1 NM Odpad odstráni vlastník pozemku. 2017 



113. Sliezska 11375/1 NM Odpad odstránil EKO podnik VPS v apríli 2017 (0,4 tony). 2017 

114. Račianska  13416/2 NM Odpad odstránil EKO podnik VPS v apríli 2017 (0,15 tony). 2017 

115. Nobelova pri TS 13442/24 NM Časť  odpadu  odstránili  obyvatelia    a časť  odpadu  odstránil  EKO  podnik 
VPS v apríli 2017 (0,2 tony). 

2017 

116. 
chodník medzi BILLA 
a OD Slimák 

21283/2 NM ŽSR odstúpilo výzvu na odstránenie odpadu na nájomcu pozemku BILLA. 2017 

117. Magnetova 13666/1              „E“ NM Odpad odstráni Hlavné mesto SR Bratislava. 2017 

118. Magnetova  13703/1 NM Výzva na odstránenie odpadu pre vlastníka pozemku. 2017 

119. Vančurova  6430, 6431, 6429 V Výzva na odstránenie odpadu pre vlastníka pozemku. 2017 

120. Bojnícka 17093/1 NM Odpad odstráni EKO podnik VPS. 2017 

121. Vajnorská 129 135981/1 NM Výzva na odstránenie odpadu pre vlastníka pozemku. 2017 
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