
Ako správne naložiť s odpadom 

Pre nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR 
Bratislavy platí Všeobecne záväzné nariadenie hl. m. SR Bratislasvy č.6 /2004, ktoré sú všetci 
obyvatelia povinní dodržiavať. 
Na základe tohto VZN každý pôvodca odpadu je povinný zapojiť sa do systému zberu na území 
hl. m. a mať zabezpečený odvoz komunálneho odpadu. 
A aké sú možnosti naložiť s iným ako komunálnym odpadom? 
separovaný odpad: 
v MČ sú rozmiestnené kontajnery na separovaný odpad, pre jeho efektívnosť je však nevyhnutné, 
aby občania svoj odpad triedili a neznehodnocovali separovaný odpad tým, že do smetných 
nádob na triedený odpad umiestnia odpad, ktorý tam nepatrí. 
Čo kam patrí: 

 

 PLASTY                Žlté nádoby alebo veká nádob 

 

Áno: PET fľaše a obaly od nápojov, viacvrstvové obaly od nápojov (TETRAPACK), hliníkové 
plechovky. Stlačte obaly, budete mať viac miesta v nádobe, OLO bude prevážať menej vzduchu! 
Nie: PET fľaše od oleja a iných znečisťujúcich látok, nádoby od domácej „chémie“ (tekuté pracie 
prostriedky, aviváž a pod.), sklo, železo, papier 
Čo sa z nich vyrába? 
PET fľaše sa využívajú na výrobu textílií (geotextílie, vliselín, fleece a pod.). V menšej miere aj na 
výrobu fliaš na nápoje. Viacvrstvové materially sa využívajú napr. na výrobu stavebných dosiek, 
podobných ako sadrokartónové dielce, na výrobu papiera a pod. Hliníkové plechovky sa pridávajú 
do vsádzky pri výrobe hliníka. 
 

 

  SKLO                    Zelené nádoby alebo veká nádob     
 
Áno: Fľaše od nápojov, oleja, poháre od zaváranín, okenné tabule (jednoduché). Poznámka: 
Odstrániť kovové uzávery a zvyšky po nich, nehádzať kamene a ani inak neznečisťovať. 
Nie: Zrkadlá, lepené bezpečnostné sklá, auto sklo, drôtené sklo, žiarovky, žiarivky, keramika, obaly 
znečistené farbami, plasty, železo. 
Čo sa stane s vyzbieraným sklom? 
Sklo sa dá recyklovať prakticky do nekonečna. Pridáva sa do sklárskej suroviny a vyrába sa z 
neho sklo, obaly – fľaše. 

 

 
 PAPIER                 Modré nádoby alebo veká nádob 
Áno: Noviny, časopisy, kancelársky papier, kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelársky papier. 
Stlačte kartónové obaly, budete mať viac miesta v nádobe a OLO bude prevážať menej vzduchu! 
Poznámka: Kancelársky papier bez samoprepisovacieho, kopírovacieho papiera. 
Nie: Viacvrstvové obaly, voskový, mastný a inak znečistený papier, alobal, kopírovací, 
samoprepisovací papier, papierové plienky, pauzovací papier, spisové dosky, plasty, kovy. 
Čo sa stane s vyzbieraným papierom? 
Vytriedený papier sa využíva ako základná surovina pri opätovnej výrobe papiera. Prechádza ešte 



dotrieďovaním a podľa kvality sa určuje jeho ďalšie spracovanie, napr. papier na zošity, obaly, 
kartóny a pod. 

 

 
odpad z údržby zelene : 
občania DNV môžu svoj zelený odpad z údržby zelene odovzdávať do Denovy (Eisnerova 25, tel. 
64778692), ktorá sa bezplatne postará o jeho likvidáciu, prípadne si tiež môžu objednať odvoz 
odpadu, táto služba je však spoplatnená 

 

veľkorozmerný odpad: 
obyvatelia majú možnosť bezplatne uložiť objemný odpad v zbernom dvore na Ivánskej ceste 22 
(bližšie informácie : http://www.olo.sk/main.html, prípadne si môžu objednať veľkokapacitný 
kontajner na tel. č. 02/50 110 111 (OLO), prípadne u Denovy (64 778 692). obavatelia MČ majú 
možnosť svoj veľkorozmerný odpad odovzdať v Denove, vždy v sobotu od 9.00. do 12.00 h. 
MČ DNV tiež rozmiestňuje určitý počet veľkokapacitných  kontajnerov, harmonogram 
rozmiestnenia je zverejňovaný na stránke miestneho úradu, v Devexe a v DTV. 

 

nebezpečný odpad: 
MČ DNV 2x ročne zabezpečuje pre občanov DNV bezplatný zber nebezpečného odpadu, termín je 
včas zverejnený. Predpokladaný termín : apríl, október 

 

elektroodpad  : 

aj v tomto roku zabezpečuje spoločnosť Arguss bezplatný odber vyradených elektrospotrebičov 

od občanov. Podmienkou odberu je odber min. dvoch kusov veľkých domácich spotrebičov a 

tieto by nemali byť rozobraté. Z uvedeného dôvodu, aby sa zabránilo dodatočnej demontáži pred 

obytnými domami, je dôležité, aby sa elektrospotrebiče  vyložili v dohodnutý čas. Potrebné 

minimálne množstvo sa dá dosiahnuť prostredníctvom správcov bytových domov, prípadne 

dohodou viacerých obyvateľov. Pracovníci Argussu prevezmú elektroodpad priamo pri vozidle, 

zanesenie elektroodpadu k vozidlu si musia zabezpečiť obyvatelia. Kontaktné tel. č.: 0800 500 

011 

Spoločnosť zabezpečuje aj zber batérií, textilu a kníh. 


