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NÁVRH UZNESENIA

Miestna rada  

po prerokovaní materiálu

o d p o r ú č a

Miestnemu zastupiteľstvu    

s c h v á l i ť  

návrh zavedenia systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene pri záhradkárskych osa-

dách v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

podľa alternatívy 1

spočívajúcej v umiestnení veľkokapacitných kontajnerov v rámci kampaňového zberu dva 

krát na jar a dva krát na jeseň pre tri lokality: ZO Teplická, ZO Varan a Mierová kolónia

alebo 

podľa alternatívy 2

spočívajúcej  v  umiestnení  veľkokapacitných  kontajnerov  v  rámci  kampaňového  zberu 

jeden krát na jar a jeden krát na jeseň pre tri lokality: ZO Teplická, ZO Varan a Mierová 

kolónia

- s pripomienkami

- bez pripomienok
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DȎVODOVÁ SPRÁVA

Podľa ustanovenia § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpa-
doch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zá-
kon o odpadoch“) má obec povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných odpa-
dov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

V podmienkach Bratislavy je ustanovením čl.44 ods. 3 písm. d) Štatútu hlavného mesta 
SR Bratislavy (ďalej len „Štatút“) úlohou mestský častí zabezpečiť okrem iného zber a pre-
pravu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad (ďalej len „BRZO“), okrem domov v indi-
viduálnej bytovej zástavbe, teda napr. zo záhradkárskych osád na území mestskej časti.

Všeobecne  záväzným nariadením  č.  1/2017  o  nakladaní  s  komunálnymi  odpadmi  a 
drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „VZN“) 
upravilo hlavné mesto spôsob, akým mestská časť zabezpečí zber BRZO. V rámci §13 ods. 15 
a ods. 16 tohto VZN ponúka držiteľovi BRZO odovzdať odpad zo zelene:

- v zbernom dvore alebo inom zariadení na zber;
- na stálom zbernom mieste alebo inom zbernom mieste určenom mestskou časťou, pri-

čom zber BRZO sa vykonáva do veľkokapacitných kontajnerov;
- kalendárovým  zberom  organizovaným  mestskou  časťou  pristavením  vozidla  alebo 

iným vhodným spôsobom zohľadňujúcim miestne podmienky.

Podľa § 14 ods. 8 písm. c) Vyhlášky č. 322/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška 
MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, 
na účel zabezpečenia triedeného zberu BRZO obec zabezpečí kampaňový sezónny zber biolo-
gicky rozložiteľného komunálneho odpadu najmenej dvakrát do roka, a to v jarnom a jesen-
nom období.

V súčasnosti mestská časť zabezpečuje zber BRZO prostredníctvom nepretržite umiest-
neného veľkokapacitného kontajnera v areáli EKO podniku VPS na Račianskej ul. č. 28, kde 
občania s trvalým pobytom v mestskej časti môžu bezplatne odovzdať BRZO od pondelka do 
piatku v čase od 6:00 hod. do 14:00 hod.. Napriek tomu má mestská časť časté požiadavky 
na odvoz tohto druhu odpadu nielen od starších občanov, ale aj od občanov, ktorí majú záh-
radku prenajatú od tretích osôb, resp. od občanov, ktorí majú záujem udržiavať zeleň v svo-
jom okolí v trvalo udržateľnom stave.

Vzhľadom na vyššie uvedené ako aj vzhľadom k neustále vznikajúcim neriadeným sk-
ládkam biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene na území mestskej časti, navrhujeme za-
vedenie systému zberu odpadu zo zelene zo záhradkárskych osád.

V rámci rozpočtu na rok 2018 sú v kapitole 5 Ochrana životného prostredia vyčlenené 
finančné prostriedky na tento systém vo výške 5 000.- Eur.
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Návrh zavedenia systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene pri záhrad-
kárskych osadách v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto

Pred spracovaním návrhu boli oslovené všetky záhradkárske osady na území mestskej časti, 
evidované v Slovenskom zväze záhradkárov:

p.č
.

ZO SZZ UMIESTNENIE

1. 08 Mierová kolónia
2. 15 Pionierska
3. 20 Koliba – Vtáčnik
4. 21 Koliba – Bellova
5. 25 Skalická cesta
6. 30 Teplická
7. 31 Varaň
8. 38 Za Mladou gardou

Z oslovených prejavili záujem 2 záhradkárske osady a to Teplická a Varan (Horné Židiny). 
Súčasne sme do navrhovaných lokalít zaradili aj Mierovú kolóniu, kde okrem záhradkárskej 
osady aj samotní občania majú záujem riešiť BRZO zo svojho okolia.

Lokality, kde navrhujeme zaviesť zber BRZO mestskou časťou:

1. ZO Teplická 

2. ZO Varan 

3. Mierová kolónia.

Tento systém, v prípade dostatočného finančného krytia v ďalších rokoch, môže byť rozšíre-
ný, prípadne pri nedostatku finančných prostriedkov aj zrušený.

Ekonomická náročnosť:

EKO – podnik VPS, ktorý by zabezpečoval uvedenú službu prostredníctvom pristave-
nia 20 m3 veľkoobjemového kontajnera určeného na BRZO, posúdil predmetný zber z hľadis-
ka  ekonomických  nákladov.  V zmysle  vyčíslenia  nákladov EKO podniku –  VPS je  cena 
stanovená na 

262,68 € s DPH/deň/kontajner.
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V súvislosti  s požiadavkami,  ktoré mestská časť eviduje a súčasne vzhľadom na finančné 
krytie tejto služby z rozpočtu na rok 2018 a programový rozpočet na roky 2018 – 2020 na-
vrhujeme nasledovné alternatívy:

1. alternatíva:
1x odvoz v apríli 
1x odvoz v júni
1x odvoz v septembri
1x odvoz v októbri  

3 lokality po jednom kontajnery

Náklady: 
262,68 € s DPH x 3 kontajnery x 4 odvozy = 3.152,16 € 

Alternatíva 1 spočíva v umiestnení veľkokapacitných kontajnerov v rámci 
kampaňového zberu dva krát na jar a dva krát na jeseň pre tri vybrané lo-
kality: ZO Teplická, ZO Varan a Mierová kolónia.

2. alternatíva

1x odvoz na jar 
1x odvoz na jeseň

Náklady: 
262,68 € s DPH x 3 kontajnery x 2 odvozy = 1.576,08 €  

Alternatíva 2 spočíva v umiestnení veľkokapacitných kontajnerov v rámci 
kampaňového zberu jeden krát na jar a jeden krát na jeseň pre tri vy-
brané lokality: ZO Teplická, ZO Varan a Mierová kolónia.
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