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SCHÉMA SYSTÉMU ZBERU                         a  
 

 

  Systém zberu   

  (Zber kontajnermi a na zberových dvoroch)  

    

    

     Objemný odpad 

 Využiteľné 
zložky 

 Odpad z domácností 
s obsahom škodlivín 

 a drobný 
stavebný odpad 

      

 1. Papier  1. Elektroodpad  Zmesový 

 
2. Sklo 

 
2. Batérie 

 odpad 
(zvyšok po  

 3. Plasty a      
    kovové obaly 

 
3. Olovené akumulátory 

 vytriedení) 

 4. Odpad z    
   údržby  zelene 

 
4. Drobná chémia 

  

   5. Liečivá    

 
 

     

   1.,2.,3.,4. Zhodnocovanie   

 Zhodnocovanie  5. Spaľovanie  Spaľovanie 

     Skládkovanie 

 

ČO TRIEDIŤ? 
ZLOŽKY KOMUNÁLNEHO ODPADU 

a) vytriedené zloţky komunálneho odpadu  bez obsahu škodlivín, ako sú  

papier a lepenka, sklo, kovy, plasty,  

b) odpad z domácností s obsahom škodlivín, napríklad oleje a tuky, farby, 

lepidlá, rozpúšťadlá, ţiarivky a iný  odpad obsahujúci ortuť, liečivá, batérie 

a akumulátory, 

c) biologicky rozloţiteľný odpad  zo zelene, odpad rastlinného pôvodu zo 

záhrad a parkov, napríklad tráva, lístie, kvety, konáre, 

d) iné komunálne odpady 

 1.     odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, kal zo septikov, 

 2.     objemný odpad, 

e) zmesový komunálny odpad (zvyšok po vytriedení). 
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DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY 
sú odpady z beţných udrţiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou - 

nepodnikateľom, v rozsahu do jedného m
3
 ročne od jednej fyzickej osoby, 

napríklad tehly, keramika, sadrová stavebná hmota, sklo, drevo, kúsky betónu, 

kamene, výkopová zemina. 

 

.ELEKTROODPAD Z DOMÁCNOSTÍ 
je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb a z obchodných, 

priemyselných a inštitucionálnych zdrojov, ktorý svojím zloţením a mnoţstvom je 

podobný tomu, ktorý pochádza z domácností fyzických osôb. 

 

AKO TRIEDIŤ? 
Triedime priamo v domácnosti a ukladáme do zberných nádob, 

kontajnerov, určených pre jednotlivé zloţky komunálneho odpadu na vyhradených 

stanovištiach, prípadne na vybraných zberných miestach. Informácie o miestach 

Vám poskytne spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., tel. č. 50 110 300-302.  

Triedenie odpadu je súčasťou ochrany ţivotného prostredia a zdravia 

obyvateľstva obmedzovaním vzniku odpadu, ďalším vyuţívaním odpadu ako 

druhotnej suroviny vo výrobnom procese a zniţovaním obsahu toxických látok 

v komunálnom odpade. 

 PET fľaše, viacvrstvové obaly, hliníkové plechovky 

Zbierajú sa polyetyléntereftalátové (PET) fľaše, viacvrstvové obaly, hliníkové 

plechovky, ktoré sa ukladajú do 1 100 l kontajnerov, 120 l alebo 240 l zberných 

nádob so ţltým vekom alebo 1 100 l ţltých kontajnerov označených nápisom 

„PLASTY“. Najvhodnejšie je pouţívať vratné obaly, tzv. vymeniteľné fľaše, ktoré 

odovzdávame v predajniach potravín. 

Triedime:   Do zberu nepatria: 
   

PET fľaše z nápojov, plastové obaly 

z tekutých pracích prostriedkov, aviváţe, 

obaly z jogurtov, smotany, viacvrstvové 

obaly z nápojov „TETRAPACK“), 

hliníkové plechovky z nápojov, 

najvhodnejšie stlačené (zošliapnuté).  

  Plastové obaly znečistené olejmi, 

sklo, ţelezo, papier. 
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 Papier 

Ukladáme do 1 100 l kontajnerov, 120 l alebo  240 l plastových zberných nádob 

s modrým vekom alebo 1 100 l kontajnerov modrej farby, označených nápisom 

„PAPIER“. Umiestnené sú na vybraných stanovištiach poväčšine vedľa kontajnerov na 

zmesový odpad.  

Triedime:   Do zberu nepatria: 
   

Noviny, časopisy, knihy, kartónové 

obaly, kancelársky papier bez 

samopriepisného a kopírovacieho 

papiera, skartovaný papier, 

najvhodnejšie stlačené, rozobraté, 

napr. kartóny. 

  Voskový, mastný a silne znečistený 

papier, obaly zo škatuľových 

nápojov a mlieka (viacvrstvové 

obaly), kopírovací papier, spisové 

dosky, samopriepisný papier, 

pauzovací papier, papierové plienky, 

plasty a kovy. 

 Sklo 

Vhadzujeme do zelených, príp. bielych zvonových kontajnerov, 120 l alebo 

240 l zberných plastových nádob so zeleným vekom alebo 1 100 l kontajnerov 

zelenej farby, označených nápisom „SKLO“, umiestnených na vybraných 

stanovištiach.  

Triedime:   Do zberu nepatria: 
   

Fľaše od nápojov a oleja, poháre od 

zaváraním a ostatné neznečistené 

sklenené obaly, rozbité poháre (všetko 

bez kovových a plastových uzáverov 

a zvyškov z nich). 

  Obaly  znečistené farbami, 

keramika, ţiarovky a  ţiarivky, 

okenné tabule, zrkadlá, lepené 

bezpečnostné sklo, autosklo, plasty, 

ţelezo, drôtené sklo. 

Pozn.: Okenné tabule a sklo, ktoré sa svojim rozmerom nezmestí do zbernej 

nádoby, kontajnera, je moţné odovzdať na zbernom dvore. 

Využiteľné zložky (papier, sklo, kovový šrot) môţeme odovzdať osobe 

oprávnenej na zber, výkup a zneškodnenie komunálneho odpadu. Spracovávajú 

sa ako druhotná surovina. Pri nákupe vyberáme výrobky s opakovane 

pouţiteľným alebo recyklovateľným obalom. 
 

 Objemný odpad 

Objemným odpadom rozumieme odpad z domácností, ktorý svojim 

rozmerom a hmotnosťou nezodpovedá pouţívaným zberným nádobám 

a kontajnerom, ako sú nábytok, dvere, okno, podlahoviny, vaňa, WC misa a odpad 

podobného charakteru. Spáliteľný odpad sa zhodnotí v spaľovni komunálneho 

odpadu a nespáliteľný sa zneškodní uloţením na skládku.  
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Odpad moţno odovzdať bezplatne v rámci triedeného zberu realizovaného 

mestskými časťami Bratislavy a na zberných miestach podľa zoznamu (str. 8 - 

13).  Informácie o harmonograme zberu odpadu poskytujú Miestne úrady. Odpad, 

ako je drevený nábytok, dvere, iný drevený odpad môţe obyvateľ odviezť priamo 

do spaľovne komunálneho odpadu vo Vlčom hrdle. 

 Elektoodpad z domácností 

Zahŕňa napríklad chladničky, práčky, televízory, rádiá, monitory, počítače, 

počítačové príslušenstvo, pouţité mobilné telefóny s príslušenstvom, svetelné 

zdroje a podobne. Zhodnocuje sa za účelom spätného získavania komponentov, 

konštrukčných a spotrebných dielcov, materiálov a pod.  

Moţno ho odovzdať bezplatne v predajniach pri zakúpení nového 

elektrozariadenia systémom kus za kus. Inak moţno poţiadať o informáciu 

termínu zberu veľkých domácich spotrebičov na príslušnom Miestom úrade , alebo 

ich moţno odviezť na stredisko Odvozu a likvidácie odpadu, a.s. na Ivanskú 

cestu 22. Odovzdať tento odpad moţno aj na stredisku Marius Pedersen, a. s., 

Stará Vajnorská 6, Bratislava, tel. č. 0902 947 870, alebo v rámci mobilného 

zberu realizovaného spoločnosťou ARGUSS, s.r.o.,  tel. č. 55 565 632. 

Informácie k zberu elektroodpadu z domácností poskytnú pracovníci 

spoločnosti ARGUSS, s.r.o. na bezplatnej telefonickej linke 0800 500 011. 

  Elektroodpad je zakázané vykladať ku kontajnerovým 

stanovištiam najmä vzhľadom na obsah škodlivín, moţnosti znehodnotenia 

pred jeho ďalším spracovaním a samozrejme z estetického hľadiska. 
 

 Svetelné zdroje (nefunkčné neónové trubice) a odpad obsahujúci ortuť 

Z dôvodu obsahu ortuti, ktorá je zaradená medzi jedy, je dôleţité po rozbití 

obalu ortuť ihneď zachytiť do nádobky a dobre uzavrieť. Sublimáciou ortuti môţe 

dôjsť k vypadávaniu vlasov, zubov. Pri poţití má silno laxatívne účinky. Zo 

ţiariviek sa spätne získava ortuť, sklo a kovy. Ţiarivky odovzdávame na stredisku 

spoločnosti Marius Pedersen, a.s., Stará Vajnorská 6, Bratislava, tel. 0902 947 870, 

prípadne v rámci mobilného zberu uskutočneného spoločnosťou ARGUSS, s.r.o.,  

tel. 55 565 632. 
 

 Domový odpad s obsahom škodlivín 

 Je charakterizovaný ako nebezpečné zloţky komunálneho odpadu, 

prípadne ako látky, ktoré svojím charakterom zapríčiňujú negatívne vplyvy pri 

nakladaní s  nimi. Je zakázané zmiešavať ich s komunálnymi odpadmi. 

Obsahujú kovy a zlúčeniny, ktoré vyvolávajú poškodenie a ochorenie organizmu, 

akútne ochorenia. Toxické účinky sa najčastejšie prejavujú indukciou chronických, 

resp. genetických ochorení, ako aj vznikom nádorových ochorení, objavujú sa ako 

poruchy tráviacej sústavy, centrálneho nervového systému dýchacieho aparátu. Na 

území Bratislavy sa zbierajú tieto nebezpečné zloţky: 
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 Akumulátory (pouţité automobilové batérie alebo akumulátory, ktoré sa 

pouţívajú na štartovanie motorového vozidla a jeho osvetlenie) 

 Obsahujú odpadovú akumulátorovú kyselinu (kyselinu sírovú), olovo a 

olovený kal. Zhromaţďujeme ich do špeciálnych kontajnerov označených ako 

„ODPADOVÉ OLOVENÉ AKUMULÁTORY“ umiestnených na vybraných 

zberných miestach podľa zoznamu. Zber a prepravu zabezpečuje OLO, a.s.  

(tel. 50 110 300-50 110 302) prostredníctvom AKUTRANS, s.r.o., 

tel. 031/789 86 28 (v čase od 7.30 h do 15.30 h) na spätné získavanie olova. 

Triedime:   Do zberu nepatria: 

Automobilové batérie alebo akumulátory 

(do 100 kVA), ktoré sa pouţívajú na 

štartovanie motorového vozidla a jeho 

osvetlenie. 

 Nikel-kadmiové akumulátory, 

odpadové akumulátory z nákladných 

motorových vozidiel, traktorov apod. 

(tieto odpady si musí zabezpečiť 

kaţdý na vlastné náklady). 

 Batérie (nepotrebné prenosné batérie, gombíkové batérie (do 9V)  

 Obsahujú prvky ťaţkých kovov. Hlavné mesto zabezpečuje zberné 

miesta v niektorých predajniach spotrebnej elektroniky, kancelárskej techniky, 

v opravovniach hodín a iných miestach podľa zoznamu (str. 14-15). 

Zhromaţďujeme ich v modrých 60 l plastových nádobách s označením „Zber 

pouţitých batérií (do 9 V)“.  V r. 2000 bola do zberu zapojená mládeţ na 

školách v rámci projektu environmentálnej výchovy „VOX LUCI – Hlas 

hory“, organizovaného Stromom ţivota. 

 

Triedime:   Do zberu nepatria: 
   

Nepotrebné batérie z kalkulačiek, 

hračiek, náramkových alebo elektrických 

hodín malých prenosných zariadení a 

iných elektrospotrebičov (do 9 V).  

  Nikel-kadmiové akumulátory, 

batérie z pouţitých mobilných 

telefónov 

 Odobratie použitých prenosných batérií a akumulátorov je ich 

distribútor povinný zabezpečiť od 1. novembra 2009 na svojich predajných 

miestach bez ohľadu na ich výrobnú značku a dátum ich uvedenia na trh po 

celú prevádzkovú dobu; pričom odobratie pouţitých prenosných batérií a 

akumulátorov nemoţno viazať na kúpu novej prenosnej batérie alebo 

akumulátora alebo iného tovaru a na odplatu za tento odber a  informovať 

pouţívateľov o moţnosti odovzdania pouţitých prenosných batérií a 

akumulátorov na svojich predajných miestach. 

 Drobná chémia z domácností (staré náterové látky, odpadové 

rozpúšťadlá, nepotrebné látky na ochranu rastlín a ostatné chemikálie, 

odpadové olejové filtre, odpadový motorový olej) 
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Tieto zloţky sa vyznačujú samotnou toxicitou olejov, starých farieb a ich 

rozpúšťadiel, pesticídov a pod. Predstavuje váţne nebezpečenstvo v potravinovom 

reťazci z hľadiska zdravia človeka. Zber odpadu je zabezpečený na stredisku 

spoločnosti Marius Pedersen, a. s., Stará Vajnorská 6, v čase od 8.00 do 

16.00 h, tel. 0902 947 870 a mobilným zberom na jar a na jeseň 

prostredníctvom spoločnosti ARGUSS, s.r.o., tel. 55 565 632. Informácie o čase 

a miestach zberu budú zverejnené na stránke www.bratislava.sk, www.arguss.sk, 

prípadne na webových stránkach mestských častí Bratislavy. 

 Biologicky rozložiteľný odpad zo zelene 

Ide o odpad zo záhrad, parkov, vrátane odpadu z cintorínov. Odpad 

z údrţby zelene moţno odovzdať na týchto zberných dvoroch: 

- Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22 a Bazová 8 (do mája 2011) 

- Ruţinov, areál Ruţinovského podniku VPS, a.s., Mlynské Luhy 19 

- Vrakuňa, Zberný dvor, Ihličnatá 7 

- Podunajské Biskupice, ZŠ Biskupická a Zberný dvor, Dvojkríţna  

- Nové Mesto, dvor EKO-podniku VPS, Račianska 28  

- Rača, Zberný dvor, Pri šajbách 

- Vajnory, Alviano 8 

- Devínska Nová Ves, sídlo Denovy, Eisnerova 25 

- Devín, dvor poţiarnej zbrojnice, Hradná (zber bude obnovený na jar 2011) 

- Záhorská Bystrica, Čsl. tankistov, pri miestnom úrade 

- Petrţalka, areál Miestneho podniku VPS, Čapajevova  6 

-  Jarovce, ŠTUDENIAC, Trnková 

- Čunovo, Na hrádzi 

Odvoz odpadu z údržby zelene zabezpečujú napríklad: 

1. VK Servis, Mlynské Nivy 61, 827 22 Bratislava, tel. č. 0903/761 478 

2. Carni Herba, Slávičie údolie 811 02 Bratislava, tel. č. 64 464 411 

3. VEPOS, Staré Mesto, Ţilinská 1,811 05 Bratislava 1  

4. Ruţinovský podnik VPS, a.s., , Mlynské Luhy 19, 821 05 Bratislava 2  

5. EKO - podnik, Halašova 20, 832 90 Bratislava 3 

Informácie o ďalších oprávnených osobách moţno získať na tel. č. 59 356 544. 

Zhodnotenie odpadu zo zelene vykonávajú spoločnosti: 

1. EBA, s.r.o. Rusovecká cesta 1, 851 01 Bratislava, tel. č. 45 994 826, e-mail: 

sekrettariat@eba.sk 

2.  JV  INTERSAD, s.r.o., Svätý Jur,  tel. č. 44 9680, 0907 12 55 75, e-mail: 

kompostaren@intersad.sk 

3. ELEE, spol. s.r.o., Bojnícka 18, 831 04 Bratislava tel. č. 02/44  631 361, e-mail: 

elee@elee.sk 

4. Kobera Alexander NAD, Bernolákovo tel. č.: 0905 410 265    

http://www.bratislava.sk/
http://www.arguss.sk/
mailto:sekrettariat@eba.sk
mailto:kompostaren@intersad.sk
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 Vyradené lieky  

 Aj liečivé látky môţeme povaţovať za jedy, keď sa nepodávajú pod 

kontrolou lekára, alebo sú po expiračnej lehote. Podľa zákona č. 140/1998 Z.z. 

o liekoch a zdravotníckych pomôckach sa zbierajú vo verejných lekárňach pod 

záštitou Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.  Zneškodňujú sa spaľovaním. 

 Staré vozidlá 

Starým vozidlom je vozidlo, ktoré jeho drţiteľ chce dať vyradiť 

z evidencie vozidiel alebo má byť vyradené alebo bolo vyradené z evidencie 

vozidiel podľa osobitných predpisov.  Starým vozidlom je aj vozidlo, ktorého 

drţiteľ nie je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo verejnom 

priestranstve, alebo na inom mieste, ak je jeho odstránenie potrebné z hľadiska 

ochrany ţivotného prostredia alebo zachovania estetického vzhľadu obce, či 

osobitne chránenej časti prírody a krajiny. 

Ak sa u drţiteľa starého vozidla nachádza staré vozidlo, ktoré je 

odpadom, tento drţiteľ je povinný bezodkladne zabezpečiť odovzdanie 

kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa 

alebo spracovateľovi starých vozidiel. (Pokuta aţ 663.87 €) viď. str. 16.  

 

Zoznam zberných miest 

Zberné dvory Odvoz a likvidácia odpadu, a.s.  

 Ivanská cesta 22 
Pondelok – Piatok 7.00 – 21.00 

Sobota, Nedeľa  7.00 – 14.00  

 Bazová 8 (otvorené len do mája 2011) 
Pondelok – Piatok 7.00 – 20.00 

Sobota, Nedeľa  7.00 – 14.00  
 

Bezplatne sa odoberá nasledovný odpad od obyvateľov Bratislavy: 

- objemný odpad v mnoţstve max. 200 kg /osoba a mesiac 

- stavebný odpad v mnoţstve do 1 m
3
/osoba a rok 

- biologicky rozložiteľný odpad z údrţby zelene cca 50 kg /osoba/týţdeň 

- elektroodpad – chladničky, televízory, rádiá, počítače, monitory, pračky,  

  sporáky, 

- batérie a akumulátory, žiarovky a žiarivky 

- pneumatiky max. 4 ks osoba/pol roka 

- papier, lepenku, nápojové obaly, sklo a plasty 

- kovový odpad 

- drevený odpad max. 200 kg/osoba a mesiac 
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Objemný odpad  
 

Staré Mesto Zabezpečuje na jar a na jeseň zber objemného odpadu. Jeden-

dvakrát ročne počas víkendov štiepkovanie dreveného materiálu 

na objednávku. Informácie o podmienkach zberu a 

o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov poskytujú 

pracovníci Referátu starostlivosti o ţivotné prostredie 

e-mail: janka.cillikova@staremesto.sk. 
 

Ružinov   Zabezpečuje dvakrát do roka, na jar a na jeseň zber objemného 

odpadu. Informácie o podmienkach zberu a o rozmiestnení 

veľkokapacitných kontajnerov poskytujú pracovníci Odboru 

regionálneho rozvoja, investícií a ţivotného prostredia miestneho 

úradu, tel. č.: 48 284 389, prípadne pracovníci Kancelárie prvého 

kontaktu tel. č.: 48 284 454. 
 

Podunajské Biskupice  Zabezpečuje dvakrát do roka, na jar a na jeseň  

zber objemného odpadu a elektroodpadu z domácností; 

informácie zverejňuje v Biskupických novinách a na stránke 

www.biskupice.sk. Ďalšie informácie o podmienkach zberu a 

o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov poskytujú 

pracovníci oddelenia ţivotného prostredia miestneho úradu, 

odpadové a cestné hospodárstvo tel. č.: 40 207 225.  
 

 Zberný dvor, Dvojkríţna  

je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti 

Pondelok – Piatok 7.30 – 15.30 h 

  Sobota     8.00 – 12.00 h 

Na Zbernom dvore sa bezplatne odoberá nasledovný odpad:  

- objemný odpad 

- drobný stavebný odpad do mnoţstva 1 m
3
/rok 

- elektroodpad neobsahujúci nebezpečné časti 

- papier a lepenku, plasty a sklo 

- biologicky rozloţiteľný odpad z údrţby zelene 

   

Vrakuňa Zabezpečuje dvakrát do roka, na jar a na jeseň zber objemného 

odpadu, zverejňuje vo Vrakunských listoch a na stránke 

www.vrakuna.sk, tel. 40 204 824. 
 

 Zberný dvor, Ihličnatá 7 (informácie poskytujú na tel. 45 245 565) 
       je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti  

Pondelok –Piatok 7.30 – 15.30 h 

Sobota   8.00 – 16.00 h 

                            Na Zbernom dvore sa bezplatne odoberá nasledovný odpad:  

http://www.biskupice.sk/
http://www.vrakuna.sk/


 10 

 

 

- objemný odpad 

- drobný stavebný odpad 

- biologicky rozloţiteľný odpad z údrţby zelene 

- sklo, papier, plasty 

- pneumatiky 

- elektroodpad z domácností 

Nové Mesto  Zabezpečuje dvakrát do roka, na jar a na jeseň zber objemného 

odpadu a elektroodpadu z domácností. Drobný stavebný odpad 

moţno odovzdať v areáli EKO-podniku VPS na Zátiší. 

Informácie o podmienkach zberu a o rozmiestnení 

veľkokapacitných kontajnerov poskytujú pracovníci Oddelenia 

územného plánu a ţivotného prostredia miestneho úradu, 

prípadne na stránke www.banm.sk. 
 

Rača  Zabezpečuje dvakrát do roka, na jar a na jeseň zber objemného 

odpadu. Informácie o podmienkach zberu a o rozmiestnení 

veľkokapacitných kontajnerov poskytujú pracovníci Oddelenia 

ţivotného prostredia a pôdohospodárstva miestneho úradu, tel. 

č.: 49 112 435, prípadne www.raca.sk. 
 

 Zberný dvor, Pri šajbách 
je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti 

V prevádzke od júna do októbra 
  Sobota    8.00 – 13.00 h 

Na Zbernom dvore sa bezplatne odoberá nasledovný odpad:  

- ţelezný šrot 

- drevený a čalúnený nábytok 

- koberce 

- šatstvo 

- drevený odpad 

- drobný stavebný odpad 

- biologicky rozloţiteľný odpad z údrţby zelene 

 

Vajnory Zabezpečuje dvakrát do roka, na jar a na jeseň zber objemného 

odpadu. Informácie o podmienkach zberu a o rozmiestnení 

veľkokapacitných kontajnerov vyhlasuje v miestnom rozhlase, 

distribúciou letákov a na stránke www.vajnory.sk. Zber 

elektroodpadu na objednávku podľa ulíc, tel. 48 224 428. 
 

 Zberný dvor, Rybničná 
je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti 

Prevádzka je len v čase vegetačného obdobia 

   Streda, Piatok a Sobota   8.00 – 16.00 h 
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Odoberá sa len objemný odpad a biologicky rozloţiteľný odpad 

z údrţby zelene. 
 

Karlova Ves  Zabezpečuje dvakrát do roka, na jar a na jeseň zber 

elektroodpadu z domácností, zber objemného odpadu vo 

vytipovaných lokalitách kaţdý štvrtok. Informácie 

o podmienkach zberu a o rozmiestnení veľkokapacitných 

kontajnerov budú zverejnené na stránke www.karlovaves.sk, 

v karloveských novinách a na teletexte karloveskej televízie. 
 

Dúbravka Zabezpečuje dvakrát do roka, na jar a na jeseň zber objemného 

odpadu. Informácie o podmienkach zberu a o rozmiestnení 

veľkokapacitných kontajnerov poskytujú pracovníci oddelenia 

ţivotného prostredia a poľnohospodárstva miestneho úradu, tel. 

60 101 153, www.dubravka.sk, v dúbravských novinách a na 

teletexte dúbravskej televízie. 
 

Lamač  Zabezpečuje dvakrát do roka zber objemného odpadu a 

elektroodpadu. Domový odpad s obsahom škodlivín môţu 

obyvatelia priniesť v rámci jarného a jesenného zberu na 

stanovište, ktoré stanoví mestská časť, poväčšine jedno 

frekventované miesto v mestskej časti. Informácie o zbere 

objemného odpadu poskytnú pracovníci oddelenia ţivotného 

prostredia miestneho úradu, tel. 64 781 581, e-mail: 

polas@lamac.sk.  

 

Devínska Nová Ves Zabezpečuje dvakrát do roka zber objemného odpadu. 

V apríli a v septembri zabezpečuje zber odpadov z domácností 

s obsahom škodlivín. Informácie o podmienkach zberu a 

o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov zverejňuje na 

teletexte Devínskonovoveskej televízie a na stránke 

www.devinskanovaves.sk. Na skládke inertného odpadu pri 

Tehelni môţu obyvatelia mestskej časti bezplatne odovzdať do 

6 t stavebného odpadu pri ohlásení udrţiavacích prác (potvrdenie 

vydá Miestny úrad), do 12,8 t pri ohlásení drobnej stavby. 

Pripravuje zberný dvor (bývalý areál textilných závodov 

AVANA), na ul. Milana Pišúta. 
 

Záhorská Bystrica Zabezpečuje zber objemného odpadu dva- aţ trikrát do 

roka, v apríli a na jeseň podľa poţiadaviek obyvateľov, vyhlasuje 

v miestnom rozhlase. Informácie poskytnú pracovníci miestneho 

úradu, tel. č.: 0905/400 738, e-mail: hason@zahorskabystrica.sk. 
 

 Zberný dvor na stredisku EKOCENTRUM, Čsl. tankistov 

http://www.karlovaves.sk/
http://www.dubravka.sk/
mailto:polas@lamac.sk
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Po – Pi  8.00 – 15.00 h 

So:  8.00 – 12.00 h 

Realizujú výkup od všetkých pôvodcov:  

- kovový šrot a farebné kovy 

- autobatérie 

- papier 

zber  určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti 

- elektroodpad z domácností 

- objemný odpad 

- drobný stavebný odpad max. 100 kg/pôvodcu a rok 

- textil 

- biologicky rozloţiteľný odpad  

(vo vegetačnom období 8.00 – 19.00 h  ) 
 

Devín  Zberné miesto: Hradná – dvor poţiarnej stanice 

  Streda: 14.00 – 18.00 h 

  Sobota: 10.00 – 16.00 h 

Odovzdať moţno len biologicky rozloţiteľný odpad 

a elektroodpad z domácností. Ďalšie informácie o podmienkach 

zberu poskytnú pracovníci miestneho úradu, tel. 60 202 524. 
 

Petržalka Zabezpečuje dvakrát do roka na jar a na jeseň zber objemného 

odpadu. Informácie o podmienkach zberu a o rozmiestnení 

veľkokapacitných kontajnerov zverejňuje v Petrţalských 

novinách, prostredníctvom správcov bytových domov, na stránke 

www.petrzalka.sk, prípadne poskytuje na zriadenej zelenej linke 

tel. č.: 68 286 853. 
 

 Zberný dvor, areál miestneho podniku verejnoprospešných sluţieb, 

Čapajevova 6 

je určený len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti 

- drobný stavebný odpad max. 200 kg/rok a obyvateľa, 

jednorazovo nie viac ako jeden prívesný vozík k osobnému motorovému 

vozidlu 

- objemný odpad – len rozobratý drevený nábytok, okenné rámy 

bez skla, drevené dosky o max. rozmeroch:  

  dľţka 2 m, šírka 0,5 m v mnoţstve do 1 m³/rok a obyvateľa 

- pneumatiky max. 4 ks/osoba a rok 

- kovový odpad 

- elektroodpad z domácností 
 

Rusovce Zberný dvor, Vývojová ul.- za ţeleznicou 
  určené len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti 

 Otvorené:  

http://www.petrzalka.sk/
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 Na jar a v lete Utorok, štvrtok: 16.00  – 20.00  

   Sobota:  9.00 – 12.00 a 15.00 – 19.00  

 Na jeseň  a v zime Utorok, štvrtok: 14.00  – 18.00  

      Sobota:  9.00 – 12.00 a 14.00 – 18.00  

  Na Zbernom dvore sa bezplatne odoberá: 

- objemný odpad do 200 kg/osoba a rok, pneumatiky,  

- drobný stavebný odpad, kovový odpad, tabuľové sklo 
 

Jarovce Zberné miesto, „ŠTUDIENAC“, Trnková 

 určené len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti 

Na Zbernom dvore sa bezplatne odoberá po celý rok v utorok 

poobede a v sobotu celý deň drobný stavebný odpad a rôzny 

objemný odpad, textil, papier, PET fľaše, sklo, drevo a odpad 

z údrţby  zelene. 
 

Čunovo Zberné miesto, Na hrádzi  
určené len obyvateľom – nepodnikateľom tejto mestskej časti  
Otvorené  Piatok: 14.00 - 17.00  

Sobota:  8.00 - 14.00 

 Odovzdať moţno domový odpad, drobný stavebný odpad 

a odpad z údrţby zelene. 
 

 Zberné suroviny, a.s.  v mestskej časti Bratislava 

Preberajú len objemný odpad a drobný stavebný odpad bez elektroodpadu 

a domového odpadu s obsahom škodlivín. 

Ružinov Bajkalská-Komárňanská 
 

Petržalka Šustekova 

 

Batérie  
kód odpadu 20 01 33 - niklovo-kadmiové batérie 
kód odpadu 20 01 33 - alkalické batérie a iné do 9 V  

MČ STARÉ MESTO                                                    I.OKRES 

PRO-TES, obch.spol., Ţeleziarstvo a elektro, Šancová 32    

SOTO - opravovňa hodín a šperkov, Šancová 46 

Sany go, s.r.o., Elektro - predajňa, Špitálska 16     

RADIOBASTLER, s.r.o., Americké nám. 1     

TESCO STORES, s.r.o., oddelenie elektrospotrebičov, Kamenné nám. 1  

Ministerstvo ţivotného prostredia SR, nám. Ľ. Štúra 1 

Gymnázium sv. Uršule, Nedbalova 6 

Gymnázium Vazovova 6 
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Gymnázium, Grösslingova 18 

Gymnázium Matky Alexie, Jesenského 4/A 

MČ RUŢINOV                     II. OKRES 

Stredisko Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Ivanská cesta 22 

Stredisko Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. Bazová 8   

HELIOS, s.r.o. Herlianska 15-43  

Kľúčová sluţba, Autobusová stanica, Mlynské Nivy 31    

Opravovňa a predajňa hodín, OD Budúcnosť, Ostredková 1    

BAUMAX SR, Roţňavská 

Gymnázium, Bajkalská 20 

Gymnázium, Metodova 2 

Gymnázium Jura Hronca, Novohradská 1 

Gymnázium L. Novomestského, Tomašíkova 2 

Gymnázium, I. Horvátha 14 

Zdruţená stredná škola drevárska, Pavlovičova 3 

MČ PODUNAJSKÉ BISKUPICE 

Ţeleziarstvo, Dudváţska 5 

Domáce potreby, Nákupná 1 

MČ VRAKUŇA   

Domáce potreby, Rajecká 13 (Poľnohospodárska ul.)          

MČ NOVÉ MESTO                                           III. OKRES 

DATART MEGASTORE, s.r.o., Polus City Center, prízemie, Vajnorská ulica 

J a J,  elektronik, Tehelná 9-11       

FZ Elektronik, prevádzka  Trţnica  I. poschodie, Šancová 112 

Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV, Vlárska 5   

MČ RAČA 

Gymnázium, Hubeného 23    

Gymnázium školských bratov, Čachtická 14 

Stredné odborné učilište ţelezničné, Na pántoch 7 

 

MČ VAJNORY 

MEEPS, s.r.o., Priemyselný tovar, Jačmenná 1     

T produkt, Jačmenná        

MČ KARLOVA VES                                        IV. OKRES 
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XEVA, Pribišova 19a        

DO-TEX, Drobný tovar, H.Meličkovej 16      

Gymnázium, Ladislava Sáru č. 1 

MČ DÚBRAVKA 

Gymnázium, Tilgnerova ulica č. 14 

Gymnázium, Bilíkova 24 

Škola úţitkového výtvarníctva, Dúbravská cesta 11 

MČ DEVÍNSKA NOVÁ VES 

Miestny úrad, Novoveská 17/A     

AVET, Š.Králika 10       

MČ ZÁHORSKÁ BYSTRICA 

Miestny úrad Bratislava Záhorská Bystrica, ul. Čsl. tankistov 134   

MČ PETRŢALKA                                              V. OKRES 

Gálik a Veselý, Osuského 3       

1000 drobností, Vyšehradská 3 

T ELETRONIK, Furdekova 14       

Opravovňa TV, Haanova 2       

BEVA, Mlynarovičova 22 

Súkromné gymnázium, Kremnická 26 

Gymnázium sv. rodiny, Gercenova 10 

Gymnázium, Pankúchova 6 

Gymnázium, Einsteinova 
Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Hálova 16 

Automobilové batérie  alebo akumulátory, ktoré sa 

používajú na štartovanie motorového vozidla a jeho osvetlenie 
kód odpadu 20 01 33  

II. OKRES 

 Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Bazová 8 

 Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22 

 Ruţinovský podnik verejno-prospešných sluţieb, a. s., Mlynské Luhy 19 

 ČS PH Slovnaft Benzinol, a.s. Bajkalská  

 

III. OKRES 
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 ČS PH ÖMV, Roţňavská 

 ČS PH Slovnaft Benzinol, a.s. Pekná cesta (Krasňany) 

 ČS PH Transpetrol, a.s. v mestskej časti Bratislava Vajnory 

 ČS PH Slovnaft Benzinol, a.s. v mestskej časti Bratislava Vajnory 

IV. OKRES 

 ČS PH Slovnaft, a.s. (MOL Slovensko, s.r.o.) na ulici Sch. Trnavského 

 ČS PH Slovnaft Benzinol, a.s. Eisnerova v mestskej časti Bratislava Devínska 

Nová Ves 

V. OKRES 

 ČS PH Slovnaft, a.s. (MOL Slovensko, s.r.o.) na Dolnozemskej ulici (v oboch 

smeroch) 

 ČS PH Slovnaft Benzinol, a.s. na Dvoroch IV 

 Verejnoprospešné sluţby pri Miestnom úrade Bratislava Petrţalka na 

Čapajevovej 6 
 

Staré vozidlá  
 

 AUTO-AZ, spol. s r.o., Bratislavská cesta 20, Zohor,  tel.: 0903/405 154 

 WIP Autovrakovisko, s.r.o., Galvaniho 12, Bratislava, tel.: 0904/801639 

 P+K, s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava, tel.: 02/44 460 089 

 ŢP EKO Qelet, Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava, tel. č. 0903/559 422 

 ROMAG s.r.o, Ţelezničná 1, Senec, tel.: 0903/559 422 

 


