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DOVODOVA SPRAVA

1. Dôvod predloženia materiálu, na základe ktorého je materiál vypracovaný

Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore HM SR Bratislavy 
bol vypracovaný ako výsledok zámeru skvalitnenia verejného priestoru obytného prostredia a vyriešenia 
súčasného nepriaznivého stavu kontajnerových stanovišť na územi HM SR Bratislavy. Je to otvorený, 
dynamický materiál, ktorý bude možné aktualizovať podľa aktuálnych potrieb a zmien v legislative. 
Bol vyhotovený v nadväznosti na architektonickú súťaž “Kontajnerové stojisko pre Bratislavu” 
vyhlásenej mestom v roku 2017, ktorej výsledkom boli tri návrhy - rozpracované do projektovej 
dokumentácie pre realizáciu stavby v roku 2018. Projektové dokumentácie sú verejnosti poskytované 
bezodplatne a budú tvoriť súčasť vyššie predmetného manuálu.

Cieľom manuálu j e:
a) informovať verejnosť o všeobecných požiadavkách na umiestnenie veľkokapacitných zariadeni na 
odpadky, na ich architektonickú kvalitu, na ich funkčné využitie a pôsobenie vo verejnom priestore 
v zmysle súčasnej legislatívy, súčasných nárokov na verejný priestor a v zmysle požiadaviek mesta, 
v súlade s jeho stratégiami a schvaľovacimi procesmi
b) predstaviť nové, inovativne, variabilné a atraktivne riešenia kontajnerových stanovišť a ich 
alternativne riešenia -  polopodzemné kontajnery na uzemi HM SR Bratislavy
c) fúngovať ako nástroj, ktorý zefektívni a zrýchli schvaľovací proces pre udelenie nájmu

2. Stručné zdôvodnenie potreby materiálu

Manuál má fungovať ako nástroj, ktorý zefektívni a zrýchli schvaľovací proces pre udelenie nájmu pre 
stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore HM SR Bratislavy a pomôže 
pri tvorbe a skvalitňovaní verejného priestranstva.

Vzhľadom na to, že verejnosti nebol doposiaľ distribuovaný takýto materiál, žiadosti o nájom plochy 
pre zriadenie veľkokapacitných zariadeni na vyššie spomínaný účel často nespĺňali potrebné atribúty.
V takejto situácii Oddelenie nájmov a majetku musi žiadateľa vyzvať o doplnenie informácii alebo 
žiadosť na základe záporných stanovísk z dotknutých oddelení zamietnuť. Proces sa tak zbytočne 
predžuje na niekoľko mesiacov a žiadateľ v závere obdrži zápornú odpoveď. Cieľom manuálu je 
verejnosť vopred informovať, eliminovať takéto prípady a zefektívniť schvaľovací proces.

3. Stručný obsah materiálu

V manuáli sú zhrnuté všetky potrebné informácie pre žiadateľa ohľadne veľkokapacitných zariadeni na 
zber odpadkov vo verejnom priestranstve -  o kontajnerových stanovištiach, polopodzemných 
kontajneroch, kompostéroch a ostatných druhoch zberných nádob v zmysle súčasnej legislatívy, 
súčasných nárokov na verejný priestor a v zmysle požiadaviek mesta, v súlade s jeho stratégiami a 
schvaľovacimi procesmi.

4. 5. Pripomienkovacie konanie a prerokovanie inými orgánmi

Manuál bol v roku 2019 a 2020 pripomienkovaný:

1. odbornými sekciami/oddeleniami Magistrátu: Oddelením ZP, Oddelením tvorby mestskej zelene. 
Oddelením nájmov majetku. Oddelením majetkových vzťahov. Sekciou územného plánovania

2. Metropolitným inštitútom -  Útvarom verejných priestorov
3. mestskými časťami
4. spoločnosťou OLO, spoločnosťou RYS -  bezpečné bývanie
5. poradou primátora
6. Komisiou finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta 

Komisiou územného a strategického plánovanie, životného prostredia a výstavby



Pripomienky boli zapracované.

6. Návrh záverov

Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore HM SR 
Bratislavy je MsZ vzatý na vedomie.
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MANUAL PRE STAVBU A  REKONŠTRUKCIU KONTAJNEROVÉHO STOJISKA VO VEREJNOM PRIESTORE HM SR BRATISLAVY

I01. UVOD

Na území hlavného mesta SR Bratislavy má celoplošne nakladanie s komunálny

mi odpadmi spoločnosť OLO a.s. Jej úlohou je zabezpečovať kvaliťné a efekťívne 

služby v oblasťi zberu, odvozu a likvidácie komunálneho, ťriedeného a drobného 

sťavebného odpadu. S ohľadom na skvaliťnenie verejného priesťoru obyťného 

prosťredia sa zberné nádoby/konťajnery dnes umiesťňujú do voľne sťojacich a 

uzavreťých priesťorov uzamykaťeľných prísťreškov ťvz. konťajnerových sťanovíšť 

alebo polopodzemných konťajnerov. Vychádzajúc zo zámeru riešiť súčasný ne

priaznivý sťav konťajnerových sťanovíšť v obyťnom prosťredí, s cieľom eliminovať 

ich nepriaznivý vplyv na dodržiavanie poriadku na verejných priesťransťvách a v 

súlade s nárasťom počťu konťajnerov pre ťriedený odpad, vyhlásila spoločnosť 

OLO a.s. v spolupráci s Úťvarom hlavnej archiťekťky archiťekťonickú súťaž na 

riešenie funkčného a esťeťického konťajnerového sťojiska ako celoplošného 

riešenia pre územie Braťislavy. Súťaž "Kontajnerové stojisko pre Bratislavu" 

prebehla 26.6.2017. Výsledkom boli ťri ocenené návrhy, kťorésú odprezenťované 

aj vťejťo publikácii.

Cieľom manuálu je predstaviť nové, inovativne, variabilné a atraktívne riešenia 

konťajnérových sťanovíšť na území HM SR Braťislavy spolu so všeobecnými 

požiadavkami na ich umiestnenie, na ich archiťekťonickú kvalitu, ich funkčné 

využitie a pôsobenie vo verejnom priestore.

Princípy a pravidlá uvedené v manuáli treba vždy aplikovať s ohľadom na kon

text situovania vo verejnom priestore a širšie vzťahy v lokalite. Cieľom je zlepšenie 

celkovej kvality verejného priesťoru. Súčasne treba tento dokument chápať ako 

dynamický a flexibilný materiál, ktorý sa neustále vyvíja podľa aktuálnych potrieb.

Materiál sa skladá z dvoch častí:

1. TEXTOVÁ ČASŤ (formát A4) informuje čitateľa/žiadateľa o všeobecných 

požiadavkách, platných predpisoch a informáciách pre stavbu

alebo rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa, o umiestnení polopodzem

ných kontajnerová aplikovaní iných možných riešení.

2. PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA (formát A3) je venovaná jednotlivým 

víťazným kontajnerovým stanovištiam s technickou dokumentáciou 

pre ich realizáciu.



AKO PRACOVAŤ S MANUALOM:

Manuál je rozdelený do jednotlivých kapitol, ktoré sa skladajú z:

1. textovej časti

2. fotografií

3. schém

1. TEXT vysvetľuje kontext a informuje čitateľa, čo je povinné pre zriadenie kontajnerového stanovišťa. 

Povinné požiadavky sú podfarbené farbou a zhrnuté v závere manuálu:

2. FOTOGRAFIE A OBRÁZKY objasňujú problematiku formou príkladov kontajnerových stojísk. 

Pozitívne príklady:

Negatívne príklady: X

Vysvetľujúce fotografie/obrázky: bez značky

3. SCHÉMY upozorňujú na jednotlivé podmienky a riešenia pri rekonštrukcii a realizácii stojísk.

Príklad:

rmiv = 5

Schéma upozorňuje na fakt, že výška stojiska ako drobnej stavby nesmie presiahnuť výšku 5 m.
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kontajnerové stanovište s extenzívnou vegetačnou strechou
ocenený návrh kontajnerového stanovišťa v architektonickej súťaži "Kontajnerové stojisko pre Bratisiavu" 
autor: ing. arch Barbora Borščová - Šránková
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I02. NÁDOBY A ZARIADENIA NA ZBER ODPADKOV V BRATISLAVE

Súčasné nároky na kvalitu verejného priestoru v mestách z hľadiska jeho užívania 

sú veľké. Verejný priestor dnes je tzv. obývačkou mesta -  obľúbeným miestom na 

stretávanie a pobyt, kultúrne podujatia a verejný život. Tento priestor prístupný ako 

širokej verejnosti tak aj návštevníkom mesta reprezentuje nielen Bratislavu ako takú, 

ale aj Bratislavu vo funkcii hlavného mesta SR. Preto v rozvoji mesta zohráva čoraz 

väčšiu úlohu ochrana a tvorba obrazu a kompozície verejného priestoru.

Prostredie vychováva. Pokiaľ je príjemné, stotožňujeme sa s ním, vytvárame si k 

nemu pozitívny vzťah, čo pôsobí aj na naše aktivity v danom mieste. Zariadenia na 

zber odpadu sú súčasťou obytných štvrtí, dotvárajú náš každodenýživota podieľajú 

sa na imidži miesta a mesta. Pri kvalitnom zhotovení môžu dokonca pôsobiť aj ako 

podporný prvok miestnej komunity, preto im treba venovať patričnú pozornosť. 

V súčasnej dobe je zber odpadu z domácností v obytných štvrtiach zapezpečovaný 

formou kontajnerov na triedený odpad a kompostérov v exteriéri bez prístrešku ale

bo formou kontajnerov v exteriéri s prístreškom v tvz. kontajnerových stanovištiach, 

alebo formou polopodzemných kontajnerov. V Bratislave sme často svedkami stavu 

lokalít so zbernými nádobami, ktoré svojím vzhľadom pôsobia na celkový kolorit 

miesta skôr negatívne. Úlohou tohto manuálu je túto situáciu zmeniť.

Estetické a architektonické riešenie kontajnerového stanovišťa sú často 

podceňovanými kvalitami. Celkové stvárnenie kontajnerového stanovišťa má 

funkčne prispieť k udržateľnému nakladaniu s odpadom a má spĺňať kritériá 

vysokého štandartu kvality verejného priestoru. Jeho riešenie musí byť v súlade 

s platným Akčným plánom adaptácie na zmenu klímy hlavného mesta SR 

Bratislavy, musí zohľadňovať súčasné trendy v riešení verejných priestorov 

a víťazné návrhy súťaže Kontajnerového stojiska pre Bratislavu.

nepriaznivý stav kontajnerových stanovišť 
Rajčianska aJégehoulica
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I03. KONTAJNEROVÉ STANOVIŠTIA NA ÚZEMÍ BRATISLAVY (KS)

^  B a

t

nedostatočná kvalita architektonicko- estetického riešenia, 
nevyhovujúca veľkosť stanovišťa, nevhodné umiestnenie stanovišťa 
Ulica. L  Fuiiu

nedostatočná kvalita architektonicko- estetického riešenia, 
nevyhovujúca veľkosť kontajnerového stanovišťa 
Hečkova ulica

nedostatočná kvalita architektonicko- estetického riešenia stanovišťa 
Námestie hraničiarov

VASE STAROSTI ij imaz
H  ^1^ H  'I NA NAŠU HLAVU

M

kontajnerové stanovište vyžadujúce rekonštrukciu 
Tománkova ulica

iný príklad statovišťa vyžadujúceho rekonštrukciu 
Ulica Mlletlčova

neregulovaná reklama na kontajnerovom stanovišti 
prispievajúca k vizuálnemu smogu 
Ulica Hany Mellčkovej

10
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ii

kontajnerové stanovište vizuálne nadväzuje na oplotenie materiálovo, 
farebne i kompozične 
Kadnárova ulica

kontajnerové stanovište je farebne zladené s bytovým domom 
a skonštruované z kvalitných materiálov 
Bosákova ulica

zakomponovanie kontajnerového stanovišťa do existujúcej zástavby 
radových garáží 
Mlletlčova ulica

zdroj: https://www.qerhardtbraun.sk

kontajnerové stanovište s hravým vzhľadom neďaleko detského ihriska kontajnerové stanovište s intenzívnou vegetačnou strechou
Martinčekova ulica Martinčekova ulica

kontajnerové stanovište s extenzívnou vegetačnou strechou 
Eisnerova ulica, BD Devínka

11
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04. LEGISLATÍVA

04.1 OBMEDZENIA DANÉ ZÁKONOM Č. 50/1976 ZB. O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ 

A STAVEBNOM PORIADKU V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV (STAVEBNÝ ZÁKON) 

PRE REALIZÁCIU KONTAJNEROVÉHO STANOVIŠŤA
25 m max.

Kontajnerové stanovište (ďalej KS) je klasifikované ako zariadenie na nádoby na 

odpadky. Kontajnerové stanovište, ktoré svojím konštrukčným riešením nepresa

huje rozlohu 25 m^a výšku 5 m, je definované ako drobná stavba (má doplnkovú 

funkciu pre hlavnú stavbu a nemôže negatívne ovplyvniť životné prostredie).

Na realizáciu drobnej stavby nie je potrebné stavebné povolenie. Je však nevy

hnutné vykonať Ohlásenie drobnej stavby, kťoré sa podáva na stavebnom úrade 

príslušnej mestskej časti.

Ak kontajnerové stojisko presiahne zákonom určenú výmeru pre drobnú stavbu 

25 m^ ide už o Jednoduchú stavbu, ktorá si vyžaduje územné rozhodnutie, 

stavebné povolenie a kolaudačné rozhodnutie. Územné a stavebné konanie 

môže v zmysle stavebného zákona stavebný úrad na žiadosť stavebníka zlúčiť do 

jedného konania a upustiť od ich kolaudácie.

Pokiaľ má žiadateľ záujem vybudovať KS na pozemku vo vlastníctve a v pria

mej správe HM SR Bratislavy je potrebné, aby podal žiadosť o nájom pozemku

adresovanú na Sekciu správy nehnuteľností HM SR Bratislavy. K žiadosti o nájom 

pozemku vo vlastníctve a v priamej správe HM SR Bratislavy sa vyjadrujú odborné út

vary Magistrátu HM SR Bratislavy. O stanovisko k predmetnému nájmu na požadovej 

plocheje vyzvaný aj starosta príslušnej mestskej časti Bratislavy. V prípade kladných 

stanovísk k umiestneniu kontajnerového stojiska je vypracovaný materiál vo veci 

nájmu pozemku a v súlade ust. § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zbierky o 

majetku obcí v znení neskorších predpisov a následne predložený na schválenie do 

zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

maximálna rozloha na realizáciu KS bez stavebného povolenia (drobná stavba)

mit v = 5 m max.

maximálna výška kontajnerového stanovišťa v prípade drobnej stavby

ocenený návrh v architektonickej súťaži "Kontajnerové stojisko pre Bratisiavu", 
autor: ing. arch Barbora Šránková - Borščová

12



M ANUAL PRESTAVBU A  REKONŠTRUKCIU KONTAJNEROVÉHO STANOVISTA VO VEREJNOM PRIESTORE HM SR BRATISLAVY

0.4.2 ÚZEMNÝ PLÁN HM SR BRATISLAVY 2007 (UPN) V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV 0.4.3 VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIA (VZN) HM SR BRATISLAVY

Podľa ÚPN 2007 je PRÍPUSTNÉ kontajnerové stanovištia umiestňovať v územiach:

101 /  VIACPODLAŽNÁ ZÁSTAVBA OBYTNÉHO ÚZEMIA 

1 0 2 / MÁLOPODLAŽNÁ ZÁSTAVBA OBYTNÉHO ÚZEMIA

201 /  OBČIANSKA VYBAVENOSŤ CELOMESKÉHO A NADMESTSKÉHO VÝZNAMU

202 /  OBČIANSKA VYBAVENOSŤ LOKÁLNEHO VYZNAMU 

3 0 1 / PRIEMYSELNÁ VÝROBA

302 /  DISTRIBUČNÉ CENTRÁ SKLADY, STAVEBNÍCTVO

3 0 3 / POĽNOHOSPODÁRSKA VÝROBA

3 0 4 / SKLENÍKOVÉ HOSPODÁRSTVO

4 0 1 / ŠPORT, TELOVÝCHOVA A VOĽNÝ ČAS

501 /  ZMIEŠANÉ ÚZEMIA BÝVANIA A OBČIANSKEJ VYBAVENOSTI

5 0 2 / ZMIEŠANÉÚZEMIAOBCHODU A SLUŽIEB VÝROBNÝCH A NEVÝROBNÝCH

6 0 2 / ENERGETIKAATELEKOMUNIKÁCIE

701 /  PLOCHY ZARIADENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY A AUTOBUSOVEJ

HROMADNEJ DOPRAVY

702 /  PLOCHY ZARIADENÍ ŽELEZNIČNEJ DOPRAVY

703 /  PLOCHY ZARIADENÍ VODNEJ A LETECKEJ DOPRAVY 

7 0 5 / ZARIADENIA DIAĽNIČNEJ SIETE

8 0 1 / DOBÝVACIE PRIESTORY

802 /  PLOCHY A ZARIADENIA ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA

1003 /  REKREÁCIA V PRÍRODNOM PROSTREDÍ

1203 /  ZÁHRADY, ZÁHRADKÁRSKE A CHATOVÉ OSADY A LOKALITY

O nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území HM SR Bratislavy v znení neskorších predpisov pojednáva Všeobecné 

záväzné nariadenie HMSR Bratislavy 04/2016 a 06/2020, schváleného uzne

sením MsZ zo dňa 30.6.2016 a uznesením zo dňa 25.6.2020

Pri stavbe kontajnerových stanovišť je nutné postupovať v zmysle VZN č. 5/2018 

o starostlivosti o verejnú zeleň a ochrane drevín, kťoré je súčasťou správy verejnej 

zelene na území HMSR Braťislavy § 4 (5), nesmie dôjsť k poškodeniu okoliťej zelene.

Okrem VZN č. 5/2018 ťreba prihliadať aj na Akčný plán adaptácie na zmenu 

klímy hlavného mesta SR Bratislavy, shváleného uznesením č. 789/2017 

Mestského zastupiteľstva HM SR Bratislavy dňa 26.4.2017, dostupný na websťránke 

hlavnej archiťekťky HM SR Bratislavy: hťťps://braťisiava.sk/sk/hiavna-archiťekťka

* územný plán HM SR Bratislavy 2007 v znení zmien a doplnkov

Info na: https://www.bratlslava.sk/sk/uzemny-plan
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M ANUAL PRE STAVBU A  REKONŠTRUKCIU KONTAJNEROVÉHO STANOVISTA VO VEREJNOM PRIESTORE HM SR BRATISLAVY

I05. UMIESTNENIE

Z dôvodu prístupu musia byť kontajnerové stanovištia (KS) osadené ako voľne sto

jace stavby pri komunikáciách, prístupných pre zvoz odpadu zbernými vozidlami 

OLO. Ich umiestnenie musí zohľadňovať urbanistické a architektonické podmienky 

lokality, v ktorej bude vybudované (farebnosť, materiály, stavebná čiara, uličná čiara, 

odstupy od stavieb, dobrý prístup a zvoz bezbariérovosť a pod.) s minimalizovaním 

potreby výstavby nových spevnených, resp. prístupových plôch. Je dôležité, aby 

miesto kontajnerového stanovišťa, ako aj prístupové komunikácie k nemu boli up

ravené a udržiavané a bezbariérové. KS môže byť umiestnené v budove (novostav

by) a jej blízkosti (sídlisková zástavba), vo vnútrobloku, vo dvore (najmä v prípade 

jestvujúcej zástavby v centre mesta) alebo mimo nej (zberné hniezda pri rodinných 

domoch), ľahko dostupné pre zberné vozidlá, ideálne už na spevnených plochách.

Pokiaľ bude stojisko vybudované na ploche verejnej zelene, mesto bude ako kom

penzáciu vyžadovať realizáciu vegetačnej strechy.

Prístupová cesta ku kontajnerovému stanovišťu musí mať hladký povrch bez 

prekážok a zábran, so zošikmenou plochou bez obrubníkov, max. 10 m od hlavnej 

komunikácie šírky min. 3,8 m, prístupnej pre zvozovú techniku. Podjazdná výška na 

komunikácii ku stanovišťu je min. 4 m a pozdĺžny sklon max. do 12%.

Vzdialenosť kontajnerového stanovišťa od vstupu do budovy je 10 - 50 m. 

Minimálna vzdialenosť od fasády bez okien nie je určená. Ak však na fasáde okná 

sú, je potebné dodržať min. vzdialenosť 6 -10 m od uhlopriečky najbližšieho okna. 

Uvedené platí aj pre kontajnerové stanovište v nike obvodového múru.

S

i rtn mm
vzdialenosť 10 m

•  Je min. vzdialenosť kontajnerového stanovišťa od vstupu do budovy

•  Je vzdialenosť kontajnerového stanovišťa od fasády s oknami

•  Je max. vzdialenosť príjazdovej komunikácie od hlavnej komunikácie 

ku kontajnerovému stanovišťu

g

kontajnerové stanovište je umiestnené pri komunikácii v dostatočnej vzdialenosti od bytového domu 
Kadnárova ulica
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Ä

kontajnerové stanovište nesmie byť vybudované príliš blízko fasády 
bytového domu z dôvodu prítomnosti nepríjemného zápachu z konta
jnerového stanovišťa v byťoch, kťoré sú v jeho bezprosťrednej blízkosťi 
Gelnická ulica

konťajnerové sťanovišťe neumiesťňujeme na ploche verejnej zelene 
(len vo výnimočných prípadoch, ak iné umiesťnenie nie je možné) 
Detvianska ulica

nevhodné umiesťnenie v križovaťke, na opťicky a funkčne exponovova- 
nom miesťe a na ploche verejnej zelene 
Ulica J. Cígera-Hronského

konťajnerové sťanovišťe je umiesťnené v primeranej vzdialenosťi 
od fasády
Malokrasňanská ulica

konťajnerové sťanovišťe je vybudované na exisťujúcej spevnenej ploche 
Jurská ulica

vhodne zvolené umiesťnenie, na menej exponovanom miesťe, 
pri šťíťovej sťene byťového domu 
Martinčekova ulica
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M ANUAL PRE STAVBU A  REKONŠTRUKCIU KONTAJNEROVÉHO STANOVISTA VO VEREJNOM PRIESTORE HM SR BRATISLAVY

I06. STAVEBNE A ARCHITEKTONICKÉ POŽIADAVKY

Kontajnerové stanovište má spĺňať požiadavky modulárnej, rozoberateľnej a ľahkej 

stavby bez nutnosti použitia mokrých stavebných procesov s výnimkou základových 

koštrukcií a spevnených plôch. Z konštrukčného hľadiska musí vyhovovať 

bezpečnosťným, hygienickým, ekonomickým, proťipožiarnym a funkčným 

požiadavkám, vráťane jeho ťechnického vybavenia.

Podlaha kontajnerového stanovišťa má byť v rovine, spevnená, hladká, ne- 

priepusťná, s proťišmykovou úpravou, vyspádovaná do vpusťí (buď na komunikáciu 

v smere spádovania komunikácie alebo do zelene), odkanalizovaná s pravidelným 

pôdorysom. Odporúča sa odkanalizovanie podlahy sťojiska do vlasťnej vpusťe, 

výnimočne cez uličnú alebo dvornú vpusť.

Obvodová stena kontajnerového stanovišťa je tvorená štyrmi zvislými stenami 

s uzamykateľným vstupom. Minimálne dve steny by mali byt do výšky ca 1,5 m 

nepriehľadné, zvyšok perforovaný tak, aby bolo zabezpečené prirodzené vetranie.

Zastrešenie je potrebné riešiť plnou, ideálne plochou alebo pultovou strechou 

(napr. vegetačná extenzívna). Atika strechy musí byť olemovaná. Podchodná výška 

stanovišťa je min. 2,2 m. Odvod daždbvej vody zo strechy a spevnených plôch riešiť 

vsakovaním do rastlého terénu resp. do prirodzených vsakov.

d l = 2,2 m min. = 1,5 m min.

X

O

Vhodné materály pre kontajnerové stanovište:

•  ťahaný kov, nerež, corten, oceľ..

•  drevo, recyklanty (drevoplasty) a pod.,

•  ideálne "antivandal a antigraffiti"

Farebnosť má vyplynúť z konštrukčných možností

a farebných daností použitých materiálov

(nerež, corten ocel) drevo..), bez výrazných kontrastov.

pri výbere povrchovej úpravy preferujeme trvalé a ľahko čistiteľné materiály

požiadavky na obvodové steny kontajnerového stanovišťa
steny kontajnerového stanovišťa by mail byť min. do výšky 1,5 m nepriehľadné 
Ulica Hany Mellčkovej
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M ANUAL PRE STAVBU A REKONŠTRUKCIU KONTAJNEROVÉHO STANOVI STA VO VEREJNOM PRIESTORE HM  SR BRATISLAVY

Priestor kontajnerového stanovišťa má byť variabilný systém pre umiestnenie zber

ných nádob a manipuláciu s nimi.

Dispozičné riešenie kontajnerového stanovišťa vyplýva z množstva zberných 

nádob, ktorétu majú byť umiestnené. Najčastejšie riešenie predstavuje šesťzberných 

nádob (kontajner/1100 I) v interiéri (základný rozmer takéhoto stojiska je 5 m x 5 m) 

so spevnenou plochou pre umiestnenie zvonového kontajnera na sklo v exteriéri 

(min. potrebná plocha pre zvonový kontajner je 1,6 m x 1,3 m).

Za účelom manipulácie s odpadom a vyprázdňovania kontajnerov potrebujú 

užívatelia a oprávnená osoba pre odvoz odpadu manipulačný priestor šírky 1,5 m, 

čo zodpovedá aj min.1,5 m šírke pre vchod/východ zo stojiska.

12

11

r

základná (najčastejšia) organizácia priestoru kontajnerového stanovišťa

1. kontajnerové stanovište

2. spevnená vonkajšia plocha kontajnerového stanovišťa

3. vstup do kontajnerového stanovišťa

4. priestor pre umiestnenie zvonu na sklo 

5 -6. zberné nádoby na separovaný zber 

7-10. zberné nádoby na komunálny odpad

11. verejná zeleň

12. parkovisko

13. komunikácia

ocenený návrh v architektonickej súťaži "Kontajnerové stojisko pre Bratislavu" 
autor: Ing. arch Martin Gajdoš
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M ANUAL PRESTAVBU A  REKONŠTRUKCIU KONTAJNEROVÉHO STANOVISTA VO VEREJNOM PRIESTORE HM SR BRATISLAVY

I07. PRIESTOROVÉ POŽIADAVKY 07.1 KAPACITA A ODPORÚČANÝ ROZMER KS /  POČET OBYVATEĽOV

Velkosť kontajnerového stanovišťa sa plánuje podľa počtu obyvateľov, ktorí odpad 

vyprodukujú.

Počet a typ zberných nádob / Interval odvozu na množstvový 

zber pre bytové domy Je podľa VZN 06/2020 stanovený nasledovne:

do 12 osôb - min. 1 zberná nádoba s objemom 240 i, 

odvoz 1 x týždenne 

do 30 osôb - min. 1 kontajner s objemom 1100 i, 

odvoz 1 x týždenne

Pri rozhodovaní nad výberom zariadenia na odpadky na základe možstva vyprodu

kovaného odpadu je vhodné zvážiť aj inéaiťernaťívy 

DO 150 OBYVATEĽOV:

konťajnerové sťanovišťe o veilkosťi S /  M alebo BOX, prípadne zásťena (sťr. 44-45) 

NAD 150 OBYVATEĽOV:

konťajnerové sťanovišťe o veilkosťi L /  XL alebo polopodzemné konťajnery (sťr. 46) 

Okrem samoťného rozmeru zariadenia ťreba počíťať’aj s:

1. umiesťnením zvonu na sklo v jeho exťeriéri, prípadne s umiesťnením konťajnera 

na obnosené šaťsťvo, eiekťrodpad alebo komposťéra,

2. ochranným pásmom drevín a inžinierskch sieťí podľa piaťnej STN 

(slovenskej ťechnickej normy),

3. dosťaťočným priesťorom na výsadbu vegeťácie (ak je súčasť projekťu),

4. dosťaťočným] priesťorovými požiadavkami na prísťup zvozovej ťechniky 

pre odvoz odpadu.

ca 20 m^

ca ISm^

□ □

ca 25 m^

ca 30 m^

KAPACITA CA 200 OBYVATEĽOV

2 x 1100 Ľ komunálny odbad 
2 x 1100 Ľ papier 
2x1100 Ľ sklo 
1 x sklo 
1 xťexťii

KAPACITA CA 200 OBYVATEĽOV

2 x 1100 Ľ komunálny odbad 
2 x 1100 Ľ papier 
2x1100 Ľ sklo 
1 x sklo

KAPACITA CA 150 OBYVATEĽOV

2 x 1100 Ľ komunálny odbad 
1 x 1100 Ľ papier 
1 x 1100 Ľ sklo 
1 x sklo

KAPACITA CA 60 OBYVATEĽOV

1 x 1100 Ľ komunálny odbad 
1 x 240 Ľ papier 
1 x 240 Ľ sklo 
1 x sklo
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MANUAL PRE STAVBU A  REKONŠTRUKCIU KONTAJNEROVÉHO STANOVISTA VO VEREJNOM PRIESTORE HM SR BRATISLAVY

I08. NÁVRH A CENOVÁ KALKULACIA

S prihliadnutím na charakter lokality a finančné podmienky žiadateľov nie je cieľom 

aplikovať jeden unifikovaný vzhľad, ale s dodržaním základných požiadaviek 

dosiahnuť isťý šťandarť pre zvýšenie kvaliťy verejného priesťoru.

Vzhľadom na neuspokojivý sťav konťajnerových sťanovíšť’vBraťislave, vyhlásilo OLO 

v spolupráci s HM SR Braťislava v r. 2017 verejnú archiťekťonickú súťaž "Konťajnerové 

sťojisko pre Braťislavu"pre vypracovanie nového návrhu konťajnerového sťanovišť’a. 

Odbornou poroťou boli vybrané ťri dizajny od archiťekťov: Ing. arch Barbory 

Borščovej - Šrankovej, Ing. arch Branislava Lackoviča, Ing. arch Emanuela Zaťlukaja 

a Ing. arch Marťina Gajdoša. Tieťo návrhy boli následne aj na podneť verejnesťi ro

zpracované do projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s výkazom 

výmer, ktoré mesto v súčasnosti poskytuje žiadateľom bezodplatne.

'WMm

ukážka z projektovej dokumentácie oceneného návrhu KS 
autor: Ing. arch Martin Gajdoš

Prezentované dizajny umožňujú dostatočnú materiálovú a farebnú variabiliťu riešení 

tak, aby boli vhodné do rôznych druhov prosťredia. Po dohode s autorom návrhu je 

možné modifikovať rešenie podľa individuálnych potrieb avšak s dodržaním základ

ných požiadaviek (sťr. 55).

Projektová dokumentácia je prílohou manuálu a k dispozícii na stránke hlavnej 

architektky mesta Bratislavy: https://www.bratlslava.sk/sk/hlavna-archltekt- 

ka.

položky, ktoré najvýraznejšie ovplyvňujú rozpočet realizácie KS

1. úprava terénu

2. velkosť zariadenia

3. konštrukčný systém - so základmi, bez základov

4. strecha - olemovanie strechy, vegetačná sťecha

5. výber materiálu

6. vstup - bez zamykania, so zamykaním - SMART elektronické alebo mechanické

7. spôsob otvárania - posuvné dvere alebo klasické otváravé

8. vybavenie

19

https://www.bratlslava.sk/sk/hlavna-archltekt-
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I09. VYBAVENIE KONTAJNEROVÉHO STANOVISTA

09.1 S PRIPOJENÍM NATECHNICKU INFRASTRUKTURU

VODOVODNÁ PRÍPOJKA KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA ELEKTRICKÁ PRÍPOJKA

□  ZDROJ VODY PRE ČISTENIE STOJISKA

□  PRVOK NA UMÝVANIE RÚK

V

□  ODTOKVODY □  ZÁMOK APS RFID'

□  OLO SADA^

□  OSVETLENIE

□  ISPON^

□  FOTOVOLTAIKA''

□  BEZPEČNOSTNÉ TLAČIDLO^
y

09.2 BEZ PRIPOJENIA NATECHNICKU INFRASTRUKTURU

y
PRÍSLUŠENSTVO MIMO ZBERNÝCH NÁDOB ZBERNÉ NÁDOBY

□ MECHANICKY ZÁMOK FAB 386 V STAROSTLIVOSTI SPOLOČNOSTI OLO V STAROSTLIVOSTI SPRÁVCU KONTAJNER. STANOVIŠŤA

□ LIS NAPET FĽAŠE □  N A KOMU NÁLN Y ODPAD □  NAOLEJ (OLEJTÉKA)'"

□ INFO TABULA PRI VSTUPE DO STANOVIŠŤA« □  NA PAPIER □  KOMPOSTÉR

□ INFOTABULE V INTERIÉRI STANOVIŠŤA' □  NA ZBER PLASTU

□ POLICA NA VÝMENU VECÍ Z DOMÁCNOSTI“ □  NA ZBER SKLA

□ VÝSTRAHA PRED PARKOVANÍM MOTOROVÝCH VOZIDIEL 
V DEŇ ODVOZU

□ PRÍSLUŠENSTVO PRE ČISTOTU A ÚDRŽBU 
KONTAJNEROVÉHO STANOVIŠŤA 
(METLY, LOPATY, REBRÍK A POD.)

□ NÁSTENKA PRE UMIESTŇOVANIE OZNAMOV

V
□ OCHRANNÉ KOVOVÉ ZÁBRANY’

J

□  POVINNÉ VYBANIE

□  DOPLNKOVÉ
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M ANUAL PRESTAVBU A  REKONŠTRUKCIU KONTAJNEROVÉHO STANOVISTA VO VEREJNOM PRIESTORE HM SR BRATISLAVY

1. APS RFID systém

APS RFID systém je autonómny elektronický prístupový systém, ktorý umožňuje 

prístup do kontajnerového stanovišťa obyvateľom aj spoločnosti OLO.

6. infotabula pri vstupe do kontajnerového stanovišťa

Infotabula slúži na označenie kontajnerového stanovišťa s informáciou o jeho správ

covi (adresa a konťakťné údaje).

2. OLO sada

OLO sada je eiekťronický prísťupový sysťém pre pracovníkov OLO (pokiaľ nie je 

spoločný prísťup s obyvaťeľmi predmeťného sťanovišťa).

7. infotabule v interiéri stanovišťa

Infoťabuie v interiéri sťanovišťa s vysvetlením k jednotlivým nádobám, či priesťorom 

slúžia pre lepšiu organizáciu v jeho interiéri.

S.ISpON

ISpON je informačný sysťém na označovanie neporiadku vo forme panelu 

umiestneného hneď pri vstupe do konťajnerového sťanovišťa s dvomi tváričkami 

-  usmiatou a zamračenou, kťoré majú namiesto nosov gombíky. Obyvatelia môžu 

sami prispieť k udržiavaniu čistoty v kontajnerovom stanovišti jednoduchým 

kontrolovaním a nahlasovaním jeho stavu. Ak je v stanovišti čisto, stlačia obyvatelia 

zelený gombík na usmiatej tváričke. Ak je v stanovišti nájdu uložený nadrozmerný 

a objemný odpad, napr. koberec, kusy nábytku atď. stlačia gombík na zamračenej 

tváričke. Poverená osoba následne môže na základe zaznamenaných údajov v 

systéme zistiť, ktorý obyvateľ je jeho pôvodcom a požadovať nápravu.

zdroj: http://www.bezpecnebyvanie.sk/supiny/

4. fotovoltaika

Fotovoitaika je systém solárnych panelov zabezpečujúcich zdroj elektrickej energie.

5. bezpečnostné tlačidlo

Bezpečnostné tlačidlo može byť súčasťou skrinky riadiacej elektroniky stojiska. 

Pokiaľsme ostali zatvorení v kontajnerovom stanovišti, otvoríme si pomocou tohto 

tlačidla.

8. polica na výmenu vecí z domácnosti

Na tieto police môžme odložiť veci, ktoré už majiteľ nepoužíva a ktoré by sa mohli 

hodiť niekomu inému. Môžu to byť napr. knihy, funkčné elektrospotrebiče, zánovný 

riad, zachovalé hračky a pod.

9. ochranné kovové zábrany

Kovové zábrany sú umiestnené pred vstupom a pri stenách v interiéri kontajnerové

ho stanovišťa, aby sa zabránilo poškodeniu stien stojiska pri manipulácii so smet- 

nými nádobami.

10. olejtéka

Oiejtéka je zberná skrinka na použitý kuchynský olej, do ktorej môžu obyvatelia 

odkladať nádoby s použitým olejom. Poverená osoba následne odvezie 

zhromaždený olej z kontajnerového stojiska do zberného dvora danej mestskej časti, 

prípadne na najbližšiu benzínovú pumpu, ktorá zbiera kuchynský olej. Je zakázané 

vylievať použitý olej do toalety alebo do kuchynskej výievky z dôvodu upchávania 

kanalizačného potrubia, ktorého prečistenie stojí dom nemalé finančné prostriedky.

zdroj: http://www.bezpecnebyvanie.sk/category/proJekt/oleJteka-zber-oleJa/
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VYBAVENIE KONTAJNEROVÉHO STANOVISTA

V IA C Ú Č E L O V É

K O N T A J N E R O V É

S T O J IS K O
w

m
vstup do kontajnerového stanovišťa je vybavený:
1. informáciou o viastníkovi kontajnerového stanovišťa
2. eiektronickým zámkom
3. kovovou zábranou, ktorá chráni pred poškodením stien a bránu 

stanovišťa pri manipuiácii so smeťnými nádobami

info ťabuika konťajnerového sťanovišťa na Marťinčekovej uiici 3-5 mechanické uzamykanie konťajnerového sťanovišťa
(zámok boi časťo vyiamovaný a upchávaný, preťo boi nahradený
eiekťronickým zámkom DEK - napravo)

eiekťronický sysťém APS, umožňujúci vsťup do sťojiska obyvaťeľom 
aj spoiočnosťi OLO

skrinka s eiekťrinou s bezpečnosťným ťiačidiom na oťváranie dverí 
z vnúťra konťajnerového sťanovišťa

eiekťronický prísťupový sysťém pre OLO

22



M ANUAL PRE STAVBU A REKONŠTRUKCIU KONTAJNEROVÉHO STANOVISTA VO VEREJNOM PRIESTORE HM  SR BRATISLAVY

VýM ENNV REC AL

■
MlAETE ZaENE
IHCIDiO.AK

SŕOKOJHY
AVSTÚJISXUJEPORUDOK.

t

kontajnerové stanovište Je okrem smetných nádob nádob vybavené 
aj osvetlením, informačnými tabuľami v tvare bublín a ochrannými ko
vovými zábranami pri stenách a olejtéke (pokiaľ má olejtéka horizon
tálny tvar zábrany netreba)

výmenný regál - polica na výmenu vecí z domácnosti systém ISpON

olejtéka na zber použitého oleja s informačným panelom použitý olej z olejtéky vynáša správca stojiska kontajnerové stanovište s komposierom (naľavo)
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09.3 TYPY ZBERNÝCH NÁDOB

Typológia zberných nádob sa odvíja od druhu odpadu, na ktorý sú určené. Separovanie odpadu je povinné a dané ZÁKONOM O ODPADOCH Č. 79/2015 Z.Z. 

Na základe ZÁKONA O ODPADOCH Č. 79/2015 Z.Z. je občan povinný triediť odpad a obec je povinná vytvoriť podmienky vhodným spôsobom.

a) Zberné nádoby v INTERIÉRI kontajnerového stojišťa

ČIERNY ALEBO KOVOVÝ KONTAJNER 
/KOMUNÁLNY ODPAD/

odpad po roztriedení „zvyškový" a biologicky 

roziožiteiViý kuchynský odpad

y

MODRY KONTAJNER 
/PAPIER/

noviny, časopisy, knihy, zošity, lepenka, kancelársky 
papier (aj skartovaný), reklamné letáky, kartón, 
papierové tašky

ZLTY KONTAJNER 
/PLAST, KOV A KOMPOZITNÉ MATERIÁLY/

neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), 
fólie, plastové obaly z kozmetiky a domácnosti, 
tetrapak, plastové tašky a vrecká, tégliky od Jogurtov, 
hliníkové plechovky, konzervy

v '

biologický odpad z údržby zelene, objemný odpad 
(na zberný dvor), horúci popol, horľavý a výbušný odpad, 
kamene, zemina, stavebný odpad, uhynuté zvieratá, od
pad, ktorý by svojim zložením ohrozil zdravie zamestnan
cov zberovej spoločnosti

mokrý, mastný alebo znečistený papier, samoprepisovací 
a voskovaný papier, použitépiienky a hygienické potreby, 
tetrapak, alobal

plasty znečistené chemickými látkami a zvyškami jedál, 
biologickým odpadom, olejmi (okrem jedlých) X
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V Bratislave prenájom smetných nádob ako aj zvoz odpadu zabezpečuje spoločnosť OLO s.r.o.

b) Zberné nádoby v EXTERIÉRI kontajnerového stojišťa

ZELENÝ KONTAJNER, ZVON *
/  SKLO/

neznečistené sklenené fľaše, sklenené obaly z nápojov 
a potravín, sklenené črepy

KOMPOSTÉR
/BIOODPAD/

kvety, štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy 
konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina, 
káva, čaj, škrupiny vajec, papierové obrúsky

KONTAJNER NA TEXTIL 
/CHARITA, SECOND HAND/

nepotrebné, ale kompletné a nepoškodené oblečenie, 
obuv, bytový texil, hračky v dobrom stave

v '

keramika a porcelán, zrkadlá, drôtené a lepené sklo, 
vrstvené bezpečnostné sklo, horniny, tabuľové sklo (patrí 
do zberného dvora), technické sklo, sklo s obsahom 
chemických látok

odpady z domácností živočíšneho pôvodu, mliečne 
a mäsové výrobky, odpad z exotického ovocia

špinavý, výrazne poškodený, nepoužlteľný textil, obuv 
a hračky X

* Na odvoz skla je potrebné Iné vozidlo ako na ostatný 
odpad. Vzhľadom na to, že zvony sú objemnejšie než bežný 
kontajner, je možné odviezť väčšie množstva skla v dlhších 
časových Intervaloch. Ich používanie je efektívnejšie.
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09.4TECHNICKÉ PARAMETRE ZBERNÝCH NÁDOB

KOVOVÝ KONTAJNER NA ODPAD ZlAROVO ZINKOVANÝ 

objem (L): 1100
hmotnosť (kg): 110-135 (podľa prevedenia) 
nosnosť (kg): max. 440 
maťeriál: žiarovo zinkovaný plech 
hrúbka plechu: od 1 do 3 mm

/
/

využiťie: základná nádoba pre zmesový komunálny odpad

Podľa VZN 06/2020 O nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi, HM SR Braťislava po obdržaní 

požiadavky od správcu nehnuťeľnosťi zabezpečí žiadaťeľovi 

dodanie poťrebného množsťva konťajnerov.

1360±'
max 1260

870t3
1334

1001

rr>

oo

750t10

zd ro j: OLO s.r.o
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PLASTOVÝ KONTAJNER NA ODPAD TYP TD n  OOLDIN SLR

objem (L): 1100 
hmotnosť (kg): cca. 60 
nosnosť (kg): max. 510 
maťeriál: HDPE, UV-sťabilizovaný
kolieska: 4 gumené kolieska 0  200m, s možnosťou sťopnuťia
veko /  hlavná časť: 2 ložiská pre veko, 2 bočné rúčky; 0  25 mm (vymeniťeľné)

využiťie: nádoba v rôznych farebných prevedeniach využívaná pre ťriedený odpad

1057
1370

Rozmer uzavreťého 11001 kontajnera Je pri otvorení veka:

1,4 m x 1,4 m. Z uvedeného dôvodu je potrebné umiestňovať 

kontajnery vo vzdialenosti 0,3 m od steny a medzi jednotlivými 

kontajnermi je potrebné zachovať vzdialenosť 0,15 - 0,30 m. !-=l

835
zd ro j: OLO s.r.o
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PLASTOVÝ KONTAJNER NA ODPAD TYP TD 240L DIN SL R

objem (L): 240 
hmotnosť (kg): cca. 13 
nosnosť (kg): max. 110 
maťeriál: HDPE, UV-sťabilizovaný
kolieska: 2 gumené kolieska 0  200 mm, os z nehrdzavejúcej ocele 
veko /  hlavná časť: 2 pánťy, veko s rúčkou, súvislá rúčka: 0  27 mm

využiťie: nádoba v rôznych farebných prevedeniach využívaná pre ťriedený odpad

737 583

zdroj: OLO s.r.o
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PLASTOVÝ KONTAJNER NA ODPAD TYP TD 120L DIN SL

objem (L): 120 
hmotnosť (kg): cca. 9 
nosnosť (kg): max. 60 
maťeriál: HDPE, UV-sťabilizovaný
kolieska: 2 gumené kolieska 0  200 mm, os z nehrdzavejúcej ocele 
veko /  hlavná časť: 2 pánťy, veko s rúčkou, súvislá rúčka: cca. 0  26 mm

využiťie: nádoba v rôznych farebných prevedeniach využívaná pre ťriedený odpad

555

1

4 79

4S0

4 79

zdroj: OLO s.r.o
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'0
SKLOLAMINATOVÝ ZVON SO SPODNÝM VYPRÁZDŇOVANÍM

objem (L): 1800 
dĺžka (mm): 1400 
šírka (mm): 1100 
výška (mm): 1658

využitie: nádoba pre zber na sklený odpad

objem 18001
Vzhľadom na to, že zvony sú objemnejšie než bežný kontajner, je možné odviezť väčšie 
množstva skla v dlhších časových intervaloch. Ich používanie je efektívnejšie.

’ J

/ \

zdroj: www.klapramy.eu 

vyprázdňovanie zvona umiestnenie zvonu/nádoby na sklo pri kontajnerovom stanovišti 
Kadnárova ulica
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KONTAJNER NA TEXTIL

objem (m^): 2,5 
dĺžka (mm): 1210 
šírka (mm): 1010 
výška (mm): 2200
materiál: zinkovaná konštrukcia vyplnená pozinkovanými plechmi s povrchovou úpravou 

využitie: nádoba na textil

alebo kontajner s iným typom zberu, napr. na eiektrodpad, 
zásady pre jeho umiestnenie sú však totožné

Si'

kontajner na textil je vhodne umiestnený spolu s ostatnými zbernými nádoba na textil na chodníku a v zákrute zneprehľadňuje premávku, nevhodné situovanie kontajnera vo verejnom priestranstve kostola,
nádobami 
Ulica na Revíne

kontajnery nesmú byť bariérou na komunikáciách (cesty, chodníky) 
Klenova ulica

zberné nádoby "nevystavujeme", hľadáme menej exponované lokality 
Klenova ulica
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KOMPOSTÉR JRK SMART

objem (L): od 345 do 1100 litrov 
priemer (mm): od 79 do 129 cm 
výška (mm): od 87 do 130 cm

využitie: nádoba pre zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu

predstavený model je ilustračný, velkosti kompostérov sú rôzne

kompostérom prospieva lokallta v tlen i pod stromami, 
zeminu z kompostérov využívajú obyvateiia vo vedľajšom záhone 
na pestovanie ovocia a zeieniny

zdroj: www.heartofthecity.co.nz

iný typ kompostérov tri V jednom: kompostér SUBPOD môže fungovaťako nádoba na 
biodpad, ako mobiiiár na sedenie a môže byť súčasťou záhona

Viac info o kompostovaní na: https://bratislava.sk/sk/komunitne-kompostovanie, www.olo.sk
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PR'KLADY UMIESTNENIA KOMPOSTÉROV SO ZÁSTENOU

osadenie kompostéra so zástenami z dreveného latovania alebo ťahokovu (pohľad bočný)

u zásten je vysadený vegetačný pás (popínavé rastliny, kry)

kompostér umiestňujeme:

dva kompostéry so zástenami a vegetáciou (pôdorys)

•  tak, aby nevytváral prekážku na komunikácii,

•  v dostupnej vzdialenosti pre užívateľov

•  mimo priameho slnečného žiarenia,

•  mimo ochranného pásma vodného zdroja a záplavového územia

•  mimo ihriska športovísk.

Bytové domy majú možnosť riešiť nakladanie s bloodpadom zo záhrad a zelene 

(nie z kuchyne). Správca nehnuteľnosti môže podať žiadosť na Oddelenie mi

estnych daní, poplatkov a licencií Magistrátu a požiadať o kompostér.

K žiadosť] je poťrebné priložiť lisť vlasťnĺcťva, prípadne súhlas vlasťníka pozemku. 

Náklady na komposťér sú hradené z miesťneho poplaťku za komunálne odpady a 

drobné sťavebné odpady. Disťribúciu komposťérov zabezpečuje spoločnosť OLO 

(VZN 4/2016).
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VARIANTY UMIESTNENIA KOMPOSTÉROV

var. 1 var. 2
TRAVNIK

VSTUP

ZÁSTENA
materiály:
a) drevené latovanie alebo
b) ťahokov

KOMPOSTÉR

VEGETAČNÝ PÁS ZELENE 1
kry, trávy, popínavé rastliny 
napr.
Cornus florida 
MIscanthus slnensis 
Hedera hellx (brečtan) 
Parthenocissus qulnqeufolla 
(pavlnič)

m m .
liilÉ Bliilii

chodník ' i
H

príklad umiestnenia troch kompostérov s dvoma zástenami (pôdorys)

spevnené plochy

príklad umiestnenia troch kompostérov s jednou zástenou (pôdorys)

var. 3 var. 4

príklad umiestnenia štyroch kompostérov so štyrmi zástenami (pôdorys) príklad umiestnenia štyroch kompostérov s jednou zástenou (pôdorys)
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I10.VEGETACNE PRVKY

Pri stavbe kontajnerových stanovíšť Je nutné postupovať v zmysle VZN 

č. 5/2018 Všeobecne záväzného nariadenia o starostlivosti o verejnú zeleň 

a ochrane drevín, ktoré je súčasťou verejnej zelene na území HMSR Bratislavy § 4 (5) 

tak, aby nedošlo ani k poškodeniu okolitej zelene.

Okrem VZN č. 5/2018 treba prihliadať aj na Akčný plán adaptácie na zmenu klímy 

hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mesto zaviazalo zmierňovať nepriaznivé 

vplyvy zmeny klímy ako napr. zvýšený počet extrémne horúcich dní, veterné smršte, 

lokálne povodne, sucho. Jedným z opatrení akčného plánu je zvyšovanie podielu 

zelených plôch a využívanie alternatívnych druhov zelene (vertikálna a popínavá 

zeleň, vegetačné strechy).

Kovové povrchy stanovišťa sa v lete rýchlo rozhorúčia a zvyšujú tak teplotu vo vnútri 

stanovišťa aj vo svojom okolí. Zeleň, ktorá je jeho súčasťou, tieto teploty zmierňuje.

Okrem toho zachytáva zrážkovú vodu, zadržiava vodu v území, znižuje teplotu, tlmí 

hluk, zvyšuje kvalitu ovzdušia, prispieva k biodiverzite a celkovo zlepšuje životné 

prostredie v urbanizovanom prostredí.

10.1 VÝSADBA RASTLÍN PRI KONTAJNEROVOM STANOVIŠTI

Podľa daných podmienok vyplývajúce z umiestnenia stanovišťa navrhneme druhy 

rastlín, ktoré by bolo možné použiť na zvolený typ stanovišťa.

priestorové požiadavky na výsadbu

kontajnerové stanovište s vysadenými popínavými rastlinami 
Ulica Mestská

Pri výsadbe je dôležité zabezpečiť minimálnu potrebnú výsadbovú vzdialenosť 

rastliny od kontajnerového stanovišťa a dostatočný priestor na jej koreňový bal;

•  popínavé rastliny sadíme 15 cm - 20 cm od steny stojiska

•  krysadímevo vzdialenosti min. 50 cm

•  stromy sadíme v min. vzdialenosti 1,5 m (menšie stromy) - 2 m (väčšie stromy)

•  šírka a hĺbka jamy pre koreňový bal sa najčastejšie pohybuje okolo 50 cm, 

rozmery prispôsobujeme podľa velkosti rastliny).

Ideálne je navrhnúť závlahu, prípadne zvod daždbvej vody do tzv. "zasakovacej 

jamy" používať materiály, ktoré by prepúšťali vodu a tým ju viazali na dané stanovište 

(neodvádzať ju do kanalizácie).
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Vzhľadom na umiestnenie kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore mesta 

a na priestorové nároky stromov, sadíme do vzdialenosti 2 m skôr menšie druhy 

stromov, vhodné sú napríklad:

vysvetlivky:

O  slnečné stanovisko í )  polotieň O  suchá pôda ©  mierne vlhká pôda

Stromy Popínavé rastliny

rôzne kultivary ozdobných čerešní a sliviek (Prunus speciosa) 

Hruška Caiieryova Chanticleer (Pyrus caiieryana "Chanticleer") 

Javor Búrgerov (Acer Buergerianum)

Lieska obyčajná (Coryius aveiiana)

Sumach páikový (Rhus typhina)

Kry

a) menšie kry do 1,5 m

Kalina Burkwoodova (Viburnum burkwoodii) - vždyzelená 

Perovskia hybridná (Perovskia atripiicifoiia)

Arônia čiernopiodá (Aronia meianocarpa)

Vavrínovec lekársky (Prunus iaurocerasus) - vždyzelený

b) vzrastlé kry nad 1,5 m

Budieja dávidova (Buddieja davidii)

Ibištek sýrsky (Hibiscus siriacus)

Muchovník hladký (Ameianchier ieavis)

Drieň biely "Ivory" (Cornus aiba "Ivory")

Orgován obyčajný (Syringa vulgaris)

0 € 0 C
O 0 €  
O C O C  
0 € 0 C
O O C

o©oc
O  O  

O ©  ©
o©o©

O o
o©o©
o©o©
o©o©
o©o©

samopopínavé rastliny - výsadba k múru:

Brečtan popínavý (Hedera hellx) - vždyzelený 

Bršien Fortuneov (Euonymus fortune!) - vždyzelený 

Hortenzia popínavá (Hydrangea petioiaris)

Pavinič trojiaiočný (Parthenocissus tricuspidata) 

Trúbkovec krížený (Campsis x  tagiiabuana)

b) úponkaté - výsadba k pletivu:

rôzne kultivary plamienkov (Clematis sp.)

Vinič hroznorodý (Vitis vinifera)

c) ovíjavé - výsadba ku kovovej konštrukcii:

Zimoiezovíjivý (Lonicera periciymenum)

Vistéria kvetnatá (Wisteria floribunda)*

o©o©
o©o©
o©o©
o o
o o©

o©o©
o©o©

o©o©
o©o©

* z dôvodu bujného rastu sa odporúča na soiitérne umiestnené stanovište 
bez inej vzrastiej zelene
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10.3 VEGETACNE STRECHY

Okrem výsadby môžme zvýšiť podiel zelených plôch aj vybudovaním vegetačnej 

strechy. Vegetačné strechy zadržiavajú vodu, znižujú prašnosť a pozitívne ovplyv

ňujú mikroklímu a životné prostredie. Sú nielen ekologické, ale aj estetické a vi

zuálne zaujímavé aj pri pohľade z vyšších poschodí bytového domu. Podľa typu 

údržby delíme zelené strechy na extenzívne a intenzívne.

a) extenzívna vegetačná strecha

vhodné umiestnenie: slnečné stanovisko

charakteristika: suchomilné rastliny, rozrastajúce sa do šírky, ktoré znesú extrémne 

podmienky, striedanie tepla, sucha a mrazu - rôzne druhy tráv a rozchodníkov, napr. 

Sedum acre, Sedum spurium, Sedum sexangulare

špecifiká: výrazné vizuálne zmeny počas roka, ktoré sú spôsobené prispôsobením sa 

rastlín daným podmienkam (napr. extrémne teplo a sucho)

technické požiadavkv: hrúbka substrátu od 5 - 25 cm s celkovým zaťažením od 60 - 

300 kg/m^

údržba: nenáročná, netreba pravidelne zavlažovať ani hnojiť, len raz za rok pokosiť 

a eventuálne preplieťod burín a náletov

b) intenzívna vegetačná strecha

vhodné umiestnenie: slnečné stanovisko, polotieň, tieň

charakteristika: pobytová stecha s pochôdznymi plochami vysadená z bylín, trvaliek, 

krov a menších stromov

technické požiadavkv: hrúbka substrátu je od 25 cm a zaťaženie sa tu pohybuje až do

1 000 kg/m^ čo si vyžaduje konštrukčnú predprípravu

údržba: Intenzívna - zavlažovanie, kosenie, hnojenie podľa typu výsadby

Vegetácia

Bratis lavský s tresný  su b s tra t

a) Intezivna strecha
BSS-INTh-

b) Extenzívna strecha

Filtracna tex tília  200g 

Filtračná te x tília  300g

zdroj: www.stresnesubstraty.sk

H ydroakum ulacna a d renazna vrstva

H ydro izo lácia  a tepe lná  izolácia pod la  p ro je k tu

substrát pre vegetačnú suchomilnú strechu na báze lávy, tehlovej drte a iných komponentov

extenzívna vegetačná strecha prechodný stav extenzívnej 
vegetačnej strechy 
v odbdobí extremného sucha

intenzívna vegetačná strecha
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PRÍKLADYVEGETAČNÝCH STRIECH A VEGETAČNÝCH STIEN DROBNÝCH STAVIEB

zdroj; www.soTaTipPaia.com

kontajnerové stanovište s extenzívnou vegetačnou strechou 
Ulica Budyšínska/Tehelná, Bratislava

prístrešok na smetné nádoby a bicykle s vegetačnou strechou 
Friebourg, Nemecko

zdroj: www.jankulpers-nunspeet.com

prístrešok na bicykle so "zelenými stenami"z popínavých rastlín 
Almelo, Holandsko

kontajnerové stanovište s extenzívnou vegetačnou strechou 
Ľudové námestie, Bratislava

zdroj: www.greenroofehelters.co.uk

prístrešok pre bicykle s extenzívnou vegetačnou strechou 
a hmyzím hotelom 
Essex, Veľá Británia

'  zdroj: wv^.grassroofcom pany.co.uk

prístrešok na smetné nádoby s vegetačnou extenzívnou strechou 
a hmyzím hotelom 
Essex, Veľká Británia
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I11. PODPORNÝ SYSTEM MESTA

11.1 PORADENSTVO

Pre obnovu bytových domov a priľahlého okolia je možné využiť bezplatné 

konzultačné poradentsvo v rámci projektu EPOurban. Viac Informácií je k dispozícii 

na stránke: http://www.bratislava.sk/projekt-epourban/d-11039301

11.2 FINANČNÁ PODPORA

a) HM SR Bratislavy

V súvislosti s projektom "Bratislava sa pripravuje na zmenu klímy" je možné 

využiť finančný príspevok grantového programu na podporu malých projektov 

udržateľného hospodárenia so zrážkovou vodou v hlavnom meste SR Bratislave, 

teda aj na vybudovanie vegetačnej strechy, viac Informácií na: 

https://www.bratislava.sk/sk/financny-prispevok-na-hospodarenie-so- 

zrazkovou-vodou

b) mestskej časti

Niektoré mestské časti poskytujú dotáciu pre vybudovanie a rekonštrukciu kon

tajnerového stanovišťa. Viac Informácií získate na úrade danej mestskej časti.

kontajnerové stanovište s Intenzívnou vegetačnou strechou
ocenený návrh v architektonickej súťaži "Kontajnerové stojisko pre Bratislavu", 
autori: Ing. arch Branislav Lackovič, Ing. arch Emanuel Zatlukaj
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12. ALTERNATÍVNE RIEŠENIA

V lokalite s obmedzenými priestorovými možnosťami, napr. v širšom centre s bloko

vou zástavbou a pod. alebo v prípade, keďje stavba kontajnerového stojišťa neefek

tívna vzhľadom najej charakter sa najčatejšie stretávame s dvoma spôsobmi riešenia: 

voľne stojacich nádob menšieho počtu /  objemu alebo formou polopodzemných 

kontajnerov. Nie vždy je však možné polopodzemné kontajnery zrealizovať.

U voľne sťojacich nádob vo verejnom priesťore sa časťo sťreťávame s neporiadkom 

a znečisťením v ich bezprosťrednej blízkosťi. V závislosťi od charakťeru miesťa je 

lepšie aj ťie uzaťvárať’do zásťen, prísťreškov, uzamykaťeľných boxov (odporúčané) 

a umiesťňovať ich ťak, aby neboli prekážkou vo verejnom priesťore. Min. priechodná 

šírka komunikácie je 1,5 m, opťimálna 2,25 m.

d = 1,5 m min.

a .

šírka chodníka po umiestnení zbernej nádoby

X

v '

min. priechodná šírka chodníka pre chodca je 1,5 m

i
i i

voľne stojace zberné nádoby bez prístrešku 
Hálkova ulica

. L , '
^  zd ro j: w w w .g e rh a rd tb ra u n .sk

box"Gerhardt Braun" s posuvnými dverami pre menší počet zberných nádob
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P

zberné nádoby možu byť aj"neviditeľné" vďaka výsuvnému systému 
geokontajnera Model GT-3

zástena pre smetné nádoby "otvorené"kontajnerové stanovište

-r 1-r 1-r 1-
J  [J LJ L '
............................

príklad spôsobu použitia zásten/y (pôdorys)

ď'.y

5̂
p2JESI 131 [3^1

^ B

B Q

Q B
í LL

spôsob použitia zásten/y (pohľad bočný)
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12.1 POLOPODZEMNE KONTAJNERY

Polopodzemné kontajnery (skratka PPK) vo verejnom priestore nášho mesta sú 

novým prvkom. Rovnako ako aj klasické kontajnerové stanovištia tvoria doplnkovú 

funkciu k hlavnej funkcii stavby, ktorou je bývanie. Sú príslušenstvom stavby, preto 

ich budujú vlastníci bytová nebytových priestorov bytových domov.

ich jednoznačnou výhodou na rozdiel od klasických kontajnerov alebo kontaj

nerových stanovíšť je ich velká kapacita. Jeden poiozapustený kontajner s obje

mom 5 m  ̂ (ca 180 osôb) nahradíS -6 kusov klasických 1100 i kontajnerov. Do nádob 

je možné osadiť aj senzory merajúcich výšku napinenosťi a ťým podporiť efekťívne 

plánovanie zvozovej ťrasy pre dispečing vývozcu.

Ďalším poziťívom je ťechnické riešenie PPK a osadenie nádoby pod úrovňou ťeré- 

nu so sťálou podzemnou ťeploťou, kťoré bráni voľnému prísťupu zvierať a hmyzu, 

a spomaľuje rozkladné procesy odpadu. Z ťoho vyplýva, že rovnako ako plocha nad 

ťerénom, ťak aj plocha pod ťerénom musí osťať voľná.

Prekážkou v realizácii polopodzemných konťajnerov v zasťavaných územiach sú 

práve koreňové systémy stromov, inžinierske siete a ich ochranné pásma.

Je dôležité, aby lokalita umožňovala prístup a dostatočný manipulačný priestor 

velkotonážneho vozidla s hydraulickou rukou, kťoré zabezpečuje vyprázdňovanie 

polopodzemných konťajnerov. Prístupová komunikácia musí byť min. 3,8 m široká 

s min. podjazdnou výškou 4,5 m. Treba však počítať aj priestorovými požiadavkami 

11 m x 5 m voľného priestoru na zapäťkovanie vozidla pred stanoviskom s poio- 

podzemnými kontajnermi a 6 m voľného manipulačného priestoru od úrovne teré

nu pre prácu s hydraulickou rukou.

Skúsenosti z rakúskeho Grazu ukazujú, že ich rentabilita začína pri 40 bytoch a vyššie.

□ l a l a l □

potrebný priestor pre osadenie PPK MOLOK DOMINO GLOBAL

•  rozmery 1 ks PPK s objemom 5 m :̂ v 1600 x š 1600 x h 1620

•  min. spevnená plocha po obvode stanovišťa PPK: 30 - 50 cm

•  potrebný manipulačný priestor nad PPK od úrovne terénu do výšky: 6 m

•  min. šírka príjazdovej komunikácie: 3,8 m, min. podjazdová výška: 4,5 m

•  min. manipulačný priestor pre zapäťkovanie vozidla: 11 x 5 m

•  min. vzdialenosť od najbližšieho parkovacieho miesta: 1 m

polopodzemné kontajnery MOLOK DOMINO GLOBAL 
bytový komplex Zlaté Krídlo, Kadnárova ulica
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_________ VEKO KONTAJNERA (FARBA PODĽA TYPU ODPADU)
EIDPE, odolný voči poveternostným podmienkam a UV žiareniu

___________________ NOSNÁ OCEĽOVÁ KONŠTRUKCIA VRECA
spojenie hlavného veka a zberového vreca s okom 

slúžiacim na zdvih kontajnerov počas vývozu odpadov

____________________TELO NADZEMNEJ ČASTI KONTAJNERA
je materiál odolný voči korózii, 

V prípade požiaru neuvoľňuje toxické plyny

________________________________________ ZBEROVÉ VRECE
100% recykiovateľný materiál, 

vodeodoiný, hygienicky nezávadný

_________________________ TELO ŠACHTY KONTAJNERA
100% recykiovateľný EIDPE, vodotesný, 

hygienicky nezávadný a chemicky stály, 
V prípade požiaru neuvoľňuje toxické plyny, 

doplnený špeciálnymi kotvami proti vztlaku spodnej vody

vyprázdňovanie polopodzemných kontajnerov

zdroj: www.stadt-salzburg.at

polopodzemné kontajnery menšieho objemu 
Graz, Rakúsko

PRIEČNY REZ A - A - B E T .  ZÄMKOVÁ D U\ZB A  
-P O D K W D N É  LÔŽKO -  ŠTRKODRVA f r ,  0 - 4 m m  
-Z H U T N E N Á  ŠTRKODRVA f r .  0 - 3 2 m m  

(ZHUTNENIE EdeO =  4Q MPq )_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

0 9 0 0  (1 ,3 m  
300  (3  
700  {5

navrhovaný 
parkový obrubník

6 0 m r 
2 0 m r 

IG O m r

SPOLU IS O m r

ZASYP JAMY ZHUTNENO U ŠTRKODRVOU f r .  0 - 3 2 m m  1 3 2 0 m r 
HUTNENÝ PO VRSW ÁCH 2 5 0 m m
LÔŽKO ZO ZHUTNENEJ ŠTRKODRVY f r .  0 - 3 2 m m  1 5 0 m r
ZHUTNENÝ RASTLÝ TERÉN

jestvujúci 
AO.OOO parkový obrubník

min. rozostúp medzi poiopodzemnými kontajnermi MOLOK classic je 30 cm
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I13. POŽIADAVKY NA POVOĽOVANIE

Schválenie umiestnenia kontajnerového stanovišťa (KS), kompostéra alebo 

polopodzemných kontajnerov (PPK) je možné formou ohlásenia drobnej stavby 

(do 25 m )̂ alebo stavebného povolenia (nad 25 m )̂. Podrobné informácie o pod

mienkach schválenia poskytuje stavebný úrad danej mestskej časti. Pre oba prípady 

(ohlásenie drobnej stavby, stavebné povolenie) sú však potrebné stanoviská dot

knutých orgánov a mať právny vzťah k pozemku (sťanovisko vlasťníka pozemku).

Pokiaľ je vlasťníkom pozemku HM SR Braťislava, je poťrebné aby žiadaťeľ podal 

žiadosť:

a) o NÁJOM v prípade umiestnenia kontajnerové stanovišťa a kompostéra *,

adresovanú na magistrát hlavného mesta na Oddelenie nájmov a majetku

* O súhlas so zriadením komunitného kompostoviska môže požiadať držiteľ 

bioloaickv rozložiteľného odpadu z údržbv zelene. Vzor žiadosti je zverejnený na 

webovom sídle hlavného mesta.

b) na ZRIADENIE VECNÉHO BREMENA u polopodzemných kontajnerov*,

adresovanú na magistrát hlavného mesta na Oddelenie majetkových vzťahov

* V prípade realizácie polopodzemných kontajnerov (PPK) je bez ohľadu na 

majetkovo-právne pomery potrebný aj súhlas mesta na použitie PPK.

ŽIadosťo súhlas na použitie PPK podáva správca nehnuteľnosti, príp. stavebník na 

Oddelenie životného prostredia Magistrátu HM SR Bratislavy.

predmet žiadosti o nájom alebo zriadenia vecného bremena

je pozemok ohraničený ortogonálnymi (pravouhlými) priemetmi vonkajšieho líca 

všetkých zvislých a vodorovných konštrukcií do vodorovnej roviny, príp. aj poze- 

mokverejného priestoru prislúchajúci kontajnerovému stanovišti, potrebný napr. na 

umiestnenie smetnej nádoby na sklo alebo výsadbu.

13.1 POSTUP NA VYBAVENIE 2IAD0STI O NÁJOM /  VECNÉHO BREMENA

1. žiadosť - v ktorej žiadateľ (Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového 

domu, názov ulice) v zastúpení spoločenstva vlastníkov bytová nebytových priesto

rov alebo inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby, s ktorou vlastníci bytov a neby

tových priestorov uzatvorili zmluvu o výkone správy (názov správcu alebo obchodné 

meno, sídlo, peňažný ústav, číslo účtu IBAN, BIG /SWIFT, zmluva o výkone správy) 

uvedie predmet žiadosti a kontaktnú osobu s telefónnym číslom, e-mailom 

a vyššie spomenutými potrebnými Informáciami, ktorá bude konaťza žiadateľa 

a ktorá aj bude podpisovať zmluvu. V prípade osoby zastupujúcej štatutárneho 

zástupcu pri podpise zmluvy, je potrebné predložiť úradne overené písomné splno

mocnenie na tento úkon. Ďalej je do žiadosti potrebné uviesť adresu a katastrálne 

územie bytového domu, ktorému bude KS, kompostér alebo PPK slúžiť, identi

fikáciu pozemku/parcelné číslo, požadovanú výmeru.
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2. snímku zo satelitnej mapy (napr. google maps) - v snímke musí byť zakreslené 

navrhované umiestnenie KS, kompostéra alebo PPK

3. snímku (kópiu) z katastrálnej mapy - v snímke musí byť presne zakreslené 

navrhované umiestnenie KS, kompostéra alebo PPKzodpovedajúcejeho rozmerom 

s rozmermi odstupov od okolitých budov, od hrany komunikácií, plôch zelene, oplo

tení, zábradlí, prístreškov MHD a pod.

4. dokumentáciu k situovaniu a vizuálu kontajnerového stanovišťa -  pôdorys 

a vizualizácia KS (pohľad čelný, pohľad bočný) alebo kompostéra s navrhovanou 

výsadbou alebo pôdorys a vizualizácia PPK, technický popis použitých materiálov, 

farebnosť.

13.2 INDIVIDUÁLNE POSUDZOVANIE

Z dôvodu rôznorodosti mestského prostredia a vzhľadom na rozdielne situá

cie, vzťahy a podmienky v územiach sú kontajnerové stanovištia, kompostéry 

a polopodzemné kontajnery v kontexte ich osadenia vo verejnom priestore po

sudzované individuálne odbornými útvarmi Magistrátu. V prípade, že žiadosť 

nie Je úplná Je žiadateľvyzvaný na doplnenie žiadosti.

V prípade kladných stanovísk k umiestneniu kontajnerového stojiska Je vypra

covaný materiál vo veci nájmu pozemku a v súlade ust. § 9a ods. 9 písm. c) záko

na č. 138/1991 Zbierky o majetku obcí v znení neskorších predpisová následne 

predložený na schválenie do zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy.

V prípade PPK - po obdržaní súhlasného stanoviska mesta, bude žiadateľvyzvaný 

o dodanie geometrického plánu pre výmer jednorazovej odplaty za zriadenie vec

ného bremena.

13.3 LEHOTY NA VYBAVENIE

Lehota na predloženie návrhu na nájom pozemku a vecné bremeno na rokovanie 

mestského zastupiteľstva HM SR Bratislavy nie je stanovená. Žiadateľ je však po

vinný dodržať lehotu na podpísanie zmluvy stanovenú v uznesení mestského 

zastupiteľstva. V prípade uplynutia lehoty na podpísanie zmluvy zo strany nájom

cu, je žiadateľ povinný vo svojej opätovnej žiadosti uviesť dôvod, pre ktorú zmluvu 

nepodpísal, pretože tento dôvod sa uvádza pri opätovnom predložení návrhu na 

nájom/vecné bremeno pozemku na rokovanie mestského zastupiteľstva.

13.4 OZNAČENIE A STAROSTLIVOSŤ O KS /  KOMPOSTÉR /  PPK

Objekt KS /kompostér /PPK musí byť na viditeľnom mieste označený identifikačnými 

údajmi obsahujúcimi meno alebo názov vlastníka a prevádzkovateľa a kontaktné 

údaje ako poštová adresa, telefónne číslo a email. Pri zmene týchto údajov je potreb

ná ich aktualizácia.

Medzi základné povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy patrí starostlivosť o či

stotu samotného KS /kompostéra /PPK v správe nájomcu, ako aj jeho najbližšieho 

okolia. Majiteľ /správca je povinný udržiavať KS /kompostér /PPK v dobrom tech

nickom a estetickom stave. Tieto požiadavky budú súčasťou zmluvy o nájme/vec

ného bremena. V prípade, ak nájomca poruší akúkoľvek povinnosť stanovenú v ná

jomnej zmluve, je prenajímateľ oprávnený vyzvať nájomcu k splneniu povinnosti v 

stanovenej lehote. Po márnom uplynutí stanovenej lehoty je prenajímateľoprávnený 

uložiť nájomcovi zmluvnú pokutu uvedenú v nájomnej zmluve a to aj opakovane až 

do splnenia povinnosti nájomcom.
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13.5 PRACOVISKÁ PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ A PODANIE 2IAD0STÍ

Informácie ohľadne kontajnerového stanovišťa a kompostérov

Útvar hlavného architekta HM SR Bratislavy 

Laurinská 6,811 01 Bratislava 

https://www.bratislava.sk/sk/hlavna-architektka 

architekt@bratislava.sk 

jana.hlavova@bratislava.sk

Informácie k zriadeniu vecného bremena 

a pracovisko pre podanie žiadosti pre vecné bremeno

Sekcia správv nehnuteľností- oddelenie majetkových vzťahov 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava 

omv@bratislava.sk

Informácie ohľadne polopodzemných kontajnerov a kompostérov, 

pracovisko pre podanie žiadosti o súhlas na použitie PPK

Oddelenie životného prostredia 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava 

ozp@bratislava.sk 

magdalena.krajciova@bratislava.sk

Informácie k nájmu pozemku 

a pracovisko pre podanie žiadosti pre nájom

Sekcia správv nehnuteľností -  oddelenie nájmov majetku 

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

Primaciálne námestie 1,814 99 Bratislava 

onm@bratislava.sk
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I14. ZHRNUTIE

AKY TYP ZARIADENIA ZREALIZOVAŤ? KDE CHCEM ZARIADENIE ZREALIZOVAŤ? KTO JE v l a s t n ík  POZEMKU?

Pri výbere zariadenia na odpadky treba okrem 

zváženia vlastných zdrojov prihliadať aj na 

podmienky danej lokality a okolitú architektúru 

(historická /  sídlisková /  vidiecka). 

str.7

Je to plocha spevnená/  nespevnená?

Môžem ísť pod úroveň ťerénu?

Prekážkou v realizácii zariadenia na odpadky môžu 

byť inžinierske sieťe, sťromy a ich ochranné pásma, 

sťr. 14-15,46-47

Ak nie som vlasťník pozemku musím si plochu 

prenajať alebo zriadiť vecné bremeno, 

sťr. 12,52-53

AKE SU PRIESTOROVÉ POŽIADAVKY?

Veľkosť zariadenia a s ťým spojené výdavky závisia 

počťu obyvaťeľov, kťorí odpad vyprodukujú.

Je poťrebné prihliadať aj na priesťorové požiadavky, 

kťoré súvisia s prísťupom, minimálnou priechod

nou šírkou komunikácie a okoliťou vegeťáciou po 

umiesťnení zariadenia na odpadky, 

sťr. 14-19,26-34,44-47

AKU ZVOLIŤ FARBU A MATERIAL?

Maťeriály majú byť kvaliťné (nerež, corťen oceľ, 

drevo..). Farebnosť má vyplynúť z konšťrukčných 

možnosťí a farebných danosťí použiťých maťeriálov, 

bez výrazných konťrasťov v v súlade s okolím, 

sťr. 16,19,44-47

NA CO BY SOM NEMAL/A V RÁMCI VYBAVENIA 

ZARIADENIA ZABUDNÚŤ?

Konťajnerové sťanovišťe môže pôsobiť aj ako pod

porný prvok miesťnej komuniťy, preťo jeho vybave

niu ťreba venovať paťričnú pozornosť, 

sťr. 20-34
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VZN 0 6 /2 02 0

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE HM SR 
BRATISLAVY O NAKLADANÍ S KOMUNÁLNYMI 
ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI ODPADMI 
NA ÚZEMÍ HM SR BRATISLAVY 
schválených na MsZ 30.6.2016 a 25.6.2020

VZN 0 5 /2 01 8

VŠEOBECNÉ ZÁVAZNÉ NARIADENIE HM SR 
BRATISLAVY O STAROSTLIVOSTI O VERE
JNÚ ZELEŇ A OCHRANE DREVÍN, KTORÉ SÚ 
SÚČASŤOU VEREJNEJ ZELENE NA ÚZEMÍ HM SR 
BRATISLAVY
schváleného na MsZ 7.9.2018

APN NA ZMENU k l ím y

AKČNÝ PLÁN ADAPTÁCIE NA ZMENU KLÍMY HM 
SR BRATISLAVY 
schválený na MsZ 26.4.2017

UPN 2017

ÚZEMNÝ PLÁN HM SR BRATISLAVY 2007 
v znení zmien a doplnkov

50/1976 ZB. Z

STAVEBNÝ ZÁKON 50/1976 Zb.z.

UMIESTNENIE (str. 14)
KS umiestňujeme ideálne už na 
spevnených plochách.
Pokiaľ bude KS vybudované 
na ploche verejnej zelene, 
mesto bude požadovať ako 
kompenzáciu realizáciu vege
tačnej strechy ako súčasť sta
novišťa. (APN NA ZMENU KLÍMY)

VEĽKOSŤ PLOCHY (s. 24,12)
vyplýva z množstva a objemu 
potrebných kontajner, nádob: 
do 10 osôb - min. 1 zb. nádoba 
240 I, odvoz 1 x týždeň 
do 30 osôb - min. 1 kontajner 
1100 1, odvoz 1 x týždeň 
(VZN 06/2020)
KS klasifikované ako zariadenie  
na nádoby na odpadky, ktoré 
svojím konštrukčným riešením 
nepresahuje rozlohu 25 
a výšku 5 m je  definované ako 
drobná stavba. Ak kontajnerové 
stojisko presiahne zákonom 
určenú výmeru pre drobnú stav
bu 25 m ^ ide už o jednoduchú 
stavbu, ktorá si vyžaduje územné 
rozhodnutie, stavebné povolenie 
a kolaudačné rozhodnutie.
(50/1976 Zb. z.)

PRÍSTUPOVÁ CESTA (s. 14)
ku kontajnerovému stanovišťu 
musí mať hladký povrch bez 
prekážok a zábran, so zošik
menou plochou bez obrub
níkov, max. 10 m od hlavnej 
komunikácie šírky min. 3,8 m, 
prístupnej pre zvozovú techni
ku. Podjazdná výška na komu
nikácii ku stanovišťu je  min. 4 m 
a pozdĺžny sklon max. do 12%. 
(VZN 06/2020)

VZDIALENOSŤ KS (s. 14)
od vstupu do obytnej budovy 
je  10 - 50 m. M inimálna vzdiale
nosť od fasády bez okien nie je 
určená. Ak však na fasáde okná 
sú, je  potebné dodržať vzdiale
nosť 6 -10 m od uhlopriečky naj
bližšieho okna. Uvedené platí 
aj pre kontajnerové stanovište 
v nike obvodového múru.

KONŠTRUKČNÉ POŽIADAVKY
(s. 16)
KS musí z konštrukčného hľadis
ka vyhovovať bezpečnostným, 
hygienickým, ekonomický, pro
tipožiarnym a funkčným po
žiadavkám, vrátane jeho tech
nického vybavenia.
(VZN 06/2020)
KS má spĺňať požiadavky mo- 
dulárnej, rozoberateľnej a ľah
kej stavby bez nutnosti použitia 
mokrých stavebných procesov 
s výnim kou základových koštruk- 
ciía spevnených plôch.

PODLOŽIE/PODLAHA (s. 16)
má byť v rovine, spevnená, hlad
ká, nepriepustná, s protišmyko
vou úpravou, vyspádovaná do 
vpustí (buď na komunikáciu v 
smere spádovania komunikácie 
alebo do zelene), odkanalizo- 
vaná s pravidelným pôdorysom.

NOSNÁ KONŠTRUKCIA
je  sústava nosných stĺpov ukot
vených:
a) pevným betónovým  základom
b) kotviacim i pätkami k spevne
nej ploche

ZASTREŠENIE (s. 16)
je  potrebné riešiť plnou, ideálne 
plochou alebo pultovou stre
chou (napr. vegetačná extenzív
na). Atika strechy musí byť 
olemovaná. Podchodná výška 
stanovišťa je  min. 2,2 m.
Odvod dažďovej vody zo strechy 
a spevnených plôch riešiť vsako- 
vaním do rastlého terénu resp. 
do prirodzených vsakov.

OBVODOVÁ STENA (s. 16)
je  tvorená štyrm i zvislými stena
mi s uzamykateľným vstupom. 
M inimálne dve steny by mali byť 
do výšky ca 1,5 m nepriehľadné, 
zvyšok perforovaný tak, aby bolo 
zabezpečené prirodzené vetra
nie.

MATERIÁLY (s. 16)
trvalé a ľahko čistiteľné materiály, 
antivandal, antigrafitty: 
drevo, drevoplast, ťahaný kov, 
corťen, cementovláknité dosky, 
tlakový laminát, hliník, nerež, 
oceľ.

FAREBNOSŤ (s. 16)
má vyplynúť z konštrukčných 
možností a farebných danos
tí použitých materiálov a ko
rešpondovať s okolím. Bez výraz
ných kontrastov.

VYBAVENIE KS (s. 18)
- označanie KS
- zberné nádoby (VZN 06/2020)
- ochranné kovové zábrany 
-zám ok (SMART)

MANIPULAČNÝ PRIESTOR (s. 25)

Rozmer uzavretého 1100 I kon
tajnera je  pri otvorení veka:
1,4 m x 1,4 m. Z uvedeného dôvo
du je  potrebné umiestňovať kon
tajnery vo vzdialenosti 0,3 m 
od steny a medzi jednotlivým i 
kontajnermi je  potrebné zachovať 
vzdialenosť 0,15 - 0,30 m.

OCHRANA DREVÍN (s. 34)
Pri stavbe kontajnerových sta- 
novíšť je  nutné postupovať tak, 
aby nedošlo ani k poškodeniu 
okolitej zelene. (VZN 05/2018)

VÝSADBA (s. 34)
Okrem VZN o starostlivosti o ve
rejnú zeleň a ochrane drevín sa 
mesto zaviazalo zvyšovanie po
dielu zelených plôch a využívanie 
alternatívnych druhov zelene: 
vertikálna a popínavá zeleň, 
vegetačné strechy, čím zm ierňuje 
nepriaznivé vp lyvy zmeny klímy 
ako napr. zvýšený počet extrémne 
horúcich dní, lokálne povodne, 
sucho.

Pri výsadbe je  dôležité zabezpečiť 
m inimálnu potrebnú výsadbovú 
vzdialenosť rastliny od kontaj
nerového stanovišťa a dostatočný 
priestor na je j koreňový bal;
- popínavé rastliny sadíme

15 cm - 20 cm od steny stojiska
- kry sadíme vo vzdialenosti 

min. 50 cm
- stromy sadíme v min. vzdialeno
sti 1,5 m - 2 m

- šírka a hĺbka jam y pre koreňový 
bal sa najčastejšie pohybuje ca 
50 cm,

- rozmery prispôsobujeme podľa 
velkosti rastliny).

V ZMYSLE STAVEBNÉHO ZÁKONA (s. 46)
- drobná stavba - ohláška 
-jednoduchá stavba - stavebné povolenie

V ZMYSLE VZŤHAHU K POZEMKU (s. 46)
Pokiaľ je  pozemok vo vlastníctve HM SR BA je  po
trebné HM SR BA podať žiadosť o: 
a) NÁJOM pre realizáciu a rekoštrukciu kontaj
nerové stanovišťa.

PREDMET ŽIADOSTI (s. 46)
je  pozemok ohraničený ortogonálnym i (pravou
hlými) priem etm i vonkajšieho líca všetkých zvislých 
a vodorovných konštrukcií do vodorovnej roviny, 
príp. aj pozemok verejného priestoru prislúchajú
ci kontajnerovému stanovišti, potrebný napr. na 
umiestnenie smetnej nádoby na sklo alebo výsadbu.

POSTUP NA VYBAVENIE ŽIADOSTI (s. 46)
Žiadosť je  potrebné adresovať na Sekciu správy 
nehnuteľností HM SR Bratislavy.
K žiadosti o nájom pozemku vo vlastníctve a v pria
mej správe HM SR Bratislavy sa vyjadrujú odborné 
útvary Magistrátu HM SR Bratislavy.

OBSAH ŽIADOSTI
1. žiadosť
2. katastrálna a google mapa
3. prílohy - pôdorys, pohľady, vizualizácie, materiá
lové a rozmerové upresnenie
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I15. ZAVER

Obytné prostredie a jeho kvalita je dôležitou súčasťou plánovania mesta.

Bratislava nie je výnimkou. Manuál pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového 

stanovišťa vo verejnom priestore HMSR Bratislavy má prispieť ku skvalitneniu 

obytného prostredia v hlavnom meste. Pravidlá pre navrhovanie, realizáciu 

a prevádzkovanie kontajnerových stanovíšť a iných zariadení na odpadky prezen

tovaných v tomto manuáli majú zjednodušiť užívaťeľom a správcom proces ich 

schvaľovania.

V prípade obmedzených plošných a priesťorových možnosťí je možné návrh KS 

prispôsobiť daným podmienkam a prisťupovať individuálne s prihlidnuťím na širšie 

vzťahy a charakťer lokaliťy. Základné a zákonné požiadavky spoločnosťi OLO pre 

odvoz odpadu však musia byť však splnené.

Za spoluprácu ďakujeme auťorom návrhov konťajnerových sťanovíšť, Ing. arch 

Maťúšovi Peklanskému, mesťskej spoločnosťi OLO, spoločnosťi RYS, Sekcii správy 

nehnuťeľnosťí (HMSR Braťislava), Sekcii živoťného prosťredia (HMSR Braťislava), Sek

cii územného plánovania, Meťropoliťnému inšťiťúťu - Úťvaru verejných priesťorova 

mesťským časťiam.

Za auťorov: Ingrid Konrad, Jana Hlavová, Kaťarína Roláková 

Úťvar hlavnej archiťekťky HM SR Braťislavy
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Manuál bol v roku 2019 a 2020 pripomienkovaný:

1. odbornými sekciami /  oddeleniami Magistrátu (2019, 2020):

SEKCIOU 2IV0TNÉH0 PROSTREDIA 
Oddelením životného prostredia 
Oddelením tvorby mestskej zelene

SEKCIOU SPRÁVY NEHNUTEĽNOSTÍ 
Oddelením nájmov majetku 
Oddelením majetkových vzťahov

SEKCIOU ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA

2. Metropolitným Inštitútom - Útvarom verejných priestorov (2020)

3. mestskými časťami (2019)

4. spoločnosťou OLO (2019) 
spoločnosťou RYS - bezpečné bývanie (2019)

Použité zdroje fotografií a obrázkov:

achív UHA
Ing. Jana Hlavová
Ing. arch Matúš Peklanský
Ing. arch Katarína Poláková

Víťazné návrhy a projekťové dokumenťácie konťajnerových sťanovíšť pre Braťislavu od auťorov:
Ing. arch Barbora Borščová - Šránková
Ing. arch Marťin Gajdoš
Ing. arch Branislav Lackovič
Ing. arch Emanuel Zaťlukaj

OLO a.s.
Gerhardť Braun Slovakia k.s.
JRK Slovensko s.r.o 
REDOX- ENEX s.r.o

www.klapramy.eu
www.braťislavskenoviny.sk
www.hearťofťheciťy.co.nz/arťicle/championing-susťainabiliťy-ciťy-cenťre
www.unsorťed.co/ťhis-innovaťive-composťing-craťe-can-repair-ťhe-earťhs-soil/
www.sťresnesubsťraťy.sk/sorťimenť-spolocnosťi/braťislavsky-subsťrať-exťenzivny
www.mujdum.cz/rubri ky/sťavba/sťrechy-casť-4-ťravnik-nad-hlavou_3779.hťml
www.zahrada.arťmama.sme.sk/zelena-sťrecha-v-boťanickej-zahrade-v-ba
www.solaripedia.com/13/95/849/vauban_bike_shelťer.hťml
www.jankuipers-nunspeeť.com/news/groene-fieťsenoverkapping-model-8002/7?caťid=147
www.greenroofshelťers.co.uk/green-roof-cycie-shelťer
www.grassroofcompany.co.uk/cycie-bin-shelťers
www.geoťainer.com/en/wasťe-bins/model-gť.hťml
www.gerhardťbraun.sk/nase-sysťemy/boxy-s-posuvnymi-dverami.hťmi
www.redox-enex.sk/vyhody-konťajnerov-molok/cisťoťa-a-hygiena-sťojisk-na-odpad/
hťťps://www.sťadť-salzburg.ať/jpg/hausmuell_verschwindeť_im_unťergrund_004301061.jpg

Text neprešiel Jazykovou korektúrou.
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