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Časť A: Všeobecné informácie 
 
1. Identifikácia vyhlasovateľa 
Vyhlasovateľ:  Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s. 
Sídlo:    Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 
IČO:   00 681 300 
IČ DPH:  SK 2020 318256 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 
482/B 

 
Kontaktná osoba:  Ing. Simona Hanzlíková 
E-mail:     hanzlikova@olo.sk 
 
2. Identifikácia súťaže 
Názov: Výber návrhu na riešenie kontajnerového stojiska pre Bratislavu 
Cieľ: Cieľom je vybrať vhodný návrh autora na vytvorenie funkčného a estetického 
kontajnerového stanovišťa v obytných zónach sídliskových štruktúr hlavného mesta Slovenskej 
republiky - Bratislavy, pre účely zabezpečenia výkonu zberu a prepravy komunálnych odpadov 
ako celoplošného riešenia pre územie mesta Bratislava, za účelom dodržiavania poriadku na 
verejných priestranstvách za súčasného zvýšenia kvality obytného prostredia. Súčasťou 
súťaže bude aj prezentácia predložených návrhov účastníkmi pred odbornou hodnotiacou 
porotou a verejné vystavenie všetkých predložených návrhov, ktoré po skončení súťaže 
zrealizuje vyhlasovateľ. 
 
Záštita:  
Záštitu nad súťažou prevzal primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal. 
 
3. Účastník 

• Súťaž sa realizuje pre neobmedzený počet účastníkov a je verejná.  
• Súťaž je určená právnickej osobe, fyzickej osobe a každému, kto má záujem zúčastniť 

sa, ak ku dňu vyhlásenia súťaže dosiahol vek 18 rokov. 
• Súťaže sa nemôžu zúčastniť členovia odbornej hodnotiacej poroty, vrátane ich 

rodinných príslušníkov. 
• V prípade otázok alebo doplnení, je kontaktnou osobou pre účastníkov: Ing. Simona 

Hanzlíková, OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, e-mail: hanzlikova@olo.sk 
• Súťažné podmienky sú pre účastníkov k dispozícií na www.olo.sk  

 
4. Požiadavka na predloženie návrhu riešenia kontajnerového stanovišťa pre Bratislavu 
Účastník predloží návrh na riešenie kontajnerového stanovišťa pre Bratislavu podľa 
nasledovných požiadaviek: 

• Návrh musí byť pripravený podľa špecifikácií, ktoré sú uvedené v Časti B: Opis 
predmetu súťaže. 

• Účastník môže predložiť maximálne 1 návrh, pričom tento bude obsahovať: 
 Textovú časť: podrobné písomné informácie týkajúce sa nasledovných 

skutočností: prezentácia/opis návrhu, konštrukčné a materiálové prevedenie, 
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interiérové a exteriérové vybavenie, podpísané čestné vyhlásenia a ďalšie 
dokumenty, ktoré sú súčasťou súťažných podmienok. 

 Grafickú časť: výkresovú dokumentáciu – náhľady z každej strany, pôdorys so 
všetkými potrebnými špecifikáciami, ktoré stavebný výkres požaduje. 

• Návrh je potrebné odovzdať v tlačenej forme min. formát A3 a zároveň elektronicky 
na CD, DVD, USB, vo formáte PDF a DWG. 

 
5. Termíny a spôsob predloženia návrhu 
Termíny: 

• 1. zasadnutie odbornej poroty, schválenie súťažných podmienok dňa 6.3.2017. 
• Vypísanie súťaže dňa 7.3.2017. 
• Možnosť prihlásiť sa do súťaže do dňa 20.5.2017 do 15:00. 
• Možnosť predloženia otázok na adresu hanzlikova@olo.sk do 20.5.2017. 
• Odovzdanie návrhov do 20.5.2017 do 15:00. 

 
Účastník predloží návrh: 

• Lehota na predkladanie návrhov je do: 20.5.2017 do 15:00. 
• Poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa: Odvoz a likvidácia 

odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava. Obálku je potrebné označiť heslom 
„Súťaž: Originálne kontajnerové stojisko pre Bratislavu.“ 

 
6. Odmena 

• Cena bude odovzdaná účastníkom, ktorí sa umiestnia na prvom, druhom a treťom 
mieste v poradí, podľa hodnotenia návrhov porotou, na základe kritérií na 
vyhodnotenie návrhov.  

• Cena za víťazný návrh na: 
 prvom mieste je 1 500 Eur, 
 druhom mieste je 1 000 Eur,  
 treťom mieste je 500 Eur.  

• Ceny budú odovzdané oceneným účastníkom do 40 kalendárnych dní odo dňa 
zverejnenia výsledku súťaže návrhov na webstránke www.olo.sk.  

• Ceny a odmeny podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v 
znení neskorších predpisov, udelené v súťaži návrhov sa zdaňujú od hodnoty, ktorá 
presahuje čiastku 350 € podľa § 9 ods. 2 písm. m) tohto zákona.  

• V prípade, že sa na prvom, druhom a treťom mieste v poradí umiestnia dva alebo 
viaceré návrhy (v prípade rovnosti bodov) rozhodne o víťazovi predseda poroty.  

• O udelení/neudelení cien rozhoduje odborná hodnotiaca porota.  
 
7. Odborná hodnotiaca porota 

• Predložené návrhy vyhodnotí odborná hodnotiaca porota, zložená z členov spoločnosti 
OLO a.s., Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, prípadne ďalších prizvaných 
odborníkov.  

• Porota pozostáva z členov: 
7.1  Ing. arch. Ingrid Konrad, hlavná architektka hlavného mesta SR Bratislava, 

hlavný porotca a predseda poroty 
7.2  Ing. Katarína Prostejovská, vedúca Oddelenia životného prostredia a mestskej 

zelene, člen poroty 
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7.3  Ing. Magdaléna Krajčiová, Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, 
člen poroty 

7.4  Milan Pilát, riaditeľ závodu Odvozu odpadu spoločnosti OLO a.s., člen poroty 
7.5  Ing. Zuzana Pinterová, Oddelenie komunikácie a marketingu Magistrátu 

hlavného mesta SR Bratislava, člen poroty 
7.6  Mgr. Beata Humeníková, hovorkyňa spoločnosti OLO a.s. a vedúca Oddelenia 

marketingu, člen poroty 
7.7  Peter Grečko, projektový manažér spoločnosti RYS, člen poroty 
7.8  Ing. arch. Juraj Šujan, člen poroty  

 
• Úlohou poroty je: posúdiť súťažné podmienky pred vyhlásením súťaže,  kontrolovať 

dodržiavanie súťažných podmienok počas súťaže, poskytnúť odpovede na otázky 
účastníkov počas realizácie súťaže, skontrolovať úplnosť predložených návrhov podľa 
súťažných podmienok, vylúčiť návrhy predložené po lehote alebo podané na 
nepríslušnom mieste, vyhodnotiť predložené návrhy a zostaviť poradie predložených 
návrhov podľa kritérií určených v súťažných podmienkach, rozhodnúť o udelení prvej, 
druhej a tretej ceny účastníkom podľa súťažných podmienok, vyhotoviť zápisnicu.  

• Členovia poroty, ktorým boli sprístupnené súťažné podmienky nesprístupňujú 
informácie v nich obsiahnuté až do dňa poskytovania súťažných podmienok 
účastníkom alebo do dňa ich zverejnenia.  

• Porota neposkytuje ani nesprístupňuje informácie uvedené v účastníkmi predložených 
návrhoch počas ich vyhodnocovania a zachováva mlčanlivosť.  

• Na zasadnutiach poroty sa zúčastňujú všetci jej členovia. V prípade, že sa niektorý z 
členov poroty nebude môcť zúčastniť zasadnutia, určí za seba svojho zástupcu – 
náhradníka. 

• Pri zhodnom počte bodov za prvé, druhé a tretie miesto, má predseda poroty za úlohu 
udeliť ďalší hlas, ktorý rozhodne o umiestnení. 

 
8. Kritériá hodnotenia predložených návrhov 

• Návrhy, ktoré neboli zo súťaže vylúčené, budú vyhodnocované podľa stanovených 
kritérií na vyhodnotenie návrhov v súťažných podmienkach.  

• Kritériami hodnotenia návrhov sú:  
1. funkčnosť kontajnerového stanovišťa – 30 bodov, 
2. architektonické stvárnenie kontajnerového stanovišťa - max. 30 bodov, 
3. odolnosť a jednoduchá údržba kontajnerového stojiska - max. 20 bodov,  
4. predpokladané náklady na realizáciu 1ks kontajnerového stanovišťa v eurách bez 

DPH - max. 20 bodov. 
 

• Body celkom na jeden návrh od jedného porotcu - max. 100 bodov. Body celkom 
(maximálne) od všetkých členov poroty na jeden návrh = počet porotcov x 100 (8 x100 
= 800 bodov).  

• Odstúpenie autorských práv víťazného návrhu v prospech vyhlasovateľa, bude riešené 
osobitnou zmluvou o dielo s víťazným účastníkom. V zmluve o dielo víťazný účastník 
udelí vyhlasovateľovi súhlas na použitie návrhu udelením výhradnej licencie 
v neobmedzenom rozsahu v súlade so zákonom č. 185/2015 Z. z o autorskom práve  
v znení neskorších predpisov a právach súvisiacich s autorským zákonom. 

• V prípade, že odborná hodnotiaca komisia na základe kritérií na vyhodnotenie návrhov 
vyhodnotí, že žiadny s návrhov nespĺňa podmienky súťaže rozhodne o neudelení ceny. 



 

 

 

 

 

Toto svoje rozhodnutie musí podrobne zdôvodniť v zápisnici. Vyhlasovateľ si v tomto 
prípade vyhradzuje právo súťaž zrušiť bez uvedenia dôvodu a vypísať novú. 

 

Časť B: Opis predmetu súťaže 

Súčasná situácia 

Na území hlavného mesta SR Bratislavy má celoplošne na starosti nakladanie s komunálnymi 
odpadmi spoločnosť OLO a.s. Jej úlohou je zabezpečovať kvalitné a efektívne služby v oblasti 
zberu, prepravy komunálneho, triedeného a drobného stavebného odpadu za účelom jeho 
zhodnotenia a zneškodnenia. Stanovištia zberných nádob/kontajnerov alebo aj tzv. 
kontajnerové stojiská v obytných zónach sídliskových štruktúr sú jedným z prvkov verejného 
priestoru. S ohľadom na skvalitnenie verejného priestoru obytného prostredia sa zberné 
nádoby/kontajnery dnes umiestňujú do voľne stojacich a uzavretých priestorov 
uzamykateľných prístreškov. Z dôvodu prístupu a odvozu musia byť tieto osadené ako voľne 
stojace stavby pri komunikáciách, prístupných pre zvoz odpadu zbernými vozidlami OLO a.s. 
Vychádzajúc zo zámeru riešiť súčasný nepriaznivý stav kontajnerových stojísk v obytnom 
prostredí, s cieľom eliminovať ich nepriaznivý vplyv na dodržiavanie poriadku na verejných 
priestranstvách a v súlade s nárastom počtu kontajnerov pre triedený odpad, vyhlasuje 
spoločnosť OLO a.s. v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy a pod záštitou 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy Iva Nesrovnala, architektonickú súťaž na riešenie 
originálneho, funkčného a estetického kontajnerového stojiska ako celoplošného riešenia pre 
územie Bratislavy.  

Podmienky pre vytvorenie návrhu kontajnerového stojiska: Z dôvodu užívania, bezpečnosti 
a kvality verejného priestoru musí navrhované kontajnerové stojisko spĺňať nasledujúce 
podmienky: 

B.1 umiestnenie a sprístupnenie: 
- musí zohľadňovať základné urbanistické a architektonické podmienky lokality, 

v ktorej je umiestňované (ÚPN HM SR Bratislavy v znení zmien a doplnkov, 
príslušných ÚPN Z),  

- primeraný odstup od obytných a iných stavieb v území pri zohľadnení ostatných 
podmienok, 

- z dôvodu dobrej dosiahnuteľnosti optimalizovať prístup ku vstupu do stojiska v 
prepojení na vstupné priestory obytných budov v prepojení na ostatné 
komunikačné trasy pre peších v území (dosiahnuteľnosť dôležitých cieľov 
v území, ako zastávky MHD, zariadenia občianskej vybavenosti a pod.),  

- zabezpečenie bezbariérového prístupu pre odvoz odpadu, situovanie stojiska 
tak, aby bol vstup do prístrešku orientovaný ku príjazdovej komunikácií 
prístupnej pre zvozovú techniku OLO, 

- stojisko umiestňovať tak, aby sa minimalizovala potreba výstavby nových 
spevnených resp. prístupových plôch a nezaberali sa ďalšie plochy zelene 
v obytnom prostredí. 

 
B.2 konštrukčné riešenie: 

- návrh stojiska s prístreškom musí vyhovovať technickým, hygienickým,  
protipožiarnym a estetickým požiadavkám na kvalitu samotného zberného 
miesta, ako aj verejného priestoru obytného prostredia, 



 

 

 

 

 

- stojisko má byť navrhnuté s pôdorysnou plochou max. 25m2, na ktorej má byť 
umiestnených sedem zberných nádob/kontajnerov s objemom 1.100 l, z toho 5 
ks na zmesový komunálny odpad, 1 ks na papier, 1 ks na plast. Taktiež treba 
brať do úvahy aj 1.800 l zvon na zber skla, ktorý musí byť umiestnený 
v exteriéri stojiska na spevnenej ploche, 

- podlaha - bezbariérový prístup z exteriéru, spevnená, nepriepustná, hladká 
plocha z betónu alebo asfaltu, protišmyková povrchová úprava, ľahké čistenie, 
vyspádovaná do vpustí a odkanalizovaná (spád do odtoku 1%-2%), 

- obvodovú stenu stojiska tvoria štyri zvislé steny, z toho jedna  
s uzamykateľným vstupom. Celková svetlá výška je min. 230cm, z toho 1,5m 
nepriehľadná časť, zvyšok min. 90cm perforovaný (bezpečnosť) - optická 
kontrola a prirodzené vetranie,  

- prestrešenie je potrebné riešiť plnou, plochou alebo pultovou strechou (napr. 
vegetačná extenzívna strecha), ktorá chráni stojisko proti nepriazni počasia, 
priamemu slnečnému žiareniu a bráni zamŕzaniu zrážkovej vody pod 
kontajnermi, 

- celý prístrešok stojiska musí byť riešený ako robustná a voči poškodeniu odolná 
montovaná konštrukcia z modulárnych dielcov (oceľ, betónové prefabrikáty 
a pod.), bez použitia mokrých stavebných procesov. Pri prípadnom využití 
plastov odporúčame termoplasty, ktoré sú najmä odolné voči teplu ako napr. 
polykarbonátové platne,  

- pôdorysné riešenie: rozmer jedného uzavretého 1100 l kontajnera je 1,4 m x 
1,1 m (v, š), pri otvorení veka je 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. Za 
účelom manipulácie s odpadom a vyprázdňovania kontajnerov potrebujú 
užívatelia a zvozová spoločnosť pre odvoz odpadu manipulačný priestor široký 
1,5 m, pričom je to zároveň potrebná min.1,5m šírka pre vchod/východ zo 
stanovišťa 

- ako prístup slúžia posuvné závesné dvere min. šírky 1,5m - šetrenie priestoru. 
 

B.3 materiálové prevedenie 
- pri výbere materiálového prevedenia (kombinácií materiálov) je potrebné 

zohľadniť potrebu univerzálnosti riešenia, nízkych obstarávacích nákladov, 
jednoduchej údržby a životnosti materiálov. Odporúčané materiálové 
prevedenia - ťahaný kov, drevo, betón, recyklované materiály a pod. 
 

B.4 interiérové vybavenie 
- nádoby na odpad a tabuľka s uvedením odpadov, ktoré je možno na stanovište 

ukladať, 
- miesto pre uloženie príručných nástrojov - metly, lopaty, príslušenstva, 

posypovej soli,  
- v individuálnych prípadoch možno počítať aj s vodovodnou prípojkou, 
- návrh inteligentného úsporného osvetlenia na pohybový senzor, 
- súčasťou stojiska môže byť aj lis na PET fľaše, 
- prípadné ďalšie návrhy. 

 
B.5 exteriérové vybavenie 



 

 

 

 

 

- z príjazdovej komunikácie zachovať trvalé sprístupnenie stojiska, 
- dobré označenie stojiska, 
- pozdĺž stien prístrešku s výnimkou steny so vstupným otvorom odporúčame 

zasadiť na údržbu nenáročné kríkovité porasty a tým chrániť prístrešky  v lete 
pred prehrievaním, 

- v kontexte architektonického riešenia prístrešku umiestniť na stojisku v 
exteriéri nádoby na separovaný zber skla, vzhľadom na techniku 
vyprázdňovania nemôžu byť tieto umiestnené pod strechou - vertikálny spôsob 
vyprázdňovania  

- odvod dažďovej vody zo strechy a spevnených plôch riešiť vsakovaním do 
rastlého terénu resp. do vsakovacieho systému. 

B.6 zásadné odporúčania 
- stojisko označiť vodorovným a zvislým dopravným značením z dôvodu 

zamedzenia vzniku prekážky pre vozidlá, ktoré budú vykonávať vyprázdňovanie 
nádob, 

- kontajnerové stojisko musí byť vzdialené min. 6m od okien najbližšej obytnej 
budovy, 

- prirodzené vetranie cez obvodové steny, 
- ochrana proti vandalizmu a  požiaru,  
- ľahká údržba a čistiteľnosť, 
- jednoduché úsporné ale estetické architektonické riešenie, ktoré umožní 

opakovateľnosť týchto stojísk v rôznych situáciách mestského verejného 
priestoru. 

 
B.7 Obmedzenia dané zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) 

- Pri návrhu kontajnerových stojísk je potrebné postupovať tak, aby stojiská 
svojim konštrukčným riešením spĺňali požiadavky na povolenie stavebným 
úradom príslušnej mestskej časti formou ohlásenia drobnej stavby. Stojisko je 
klasifikované ako zariadenie na nádoby na odpadky.  

- V zmysle §139b ods. 6) stavebného zákona:  
Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre 
stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a 
skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne 
ovplyvniť životné prostredie, a to: 

a. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, 
napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na 
odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a 
detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,  

b. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, 
napríklad pivnice, žumpy. 
 

B.8 Finančné náklady na realizáciu kontajnerového stojiska 
- Návrh na realizáciu kontajnerového stojiska musí byť zhotovený tak, aby 

náklady na vybudovanie 1 ks takéhoto navrhovaného stojiska podľa 
predloženého návrhu nepresiahli sumu 15.000 eur s DPH. 

 



 

 

 

 

 

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR 

 

Kontajnerové stojisko pre Bratislavu 

 

Meno:                                                                        Priezvisko: 

 

 

Adresa: 

 

 

 

Telefónne číslo:                                                                    Email: 

 

 

Dátum narodenia: 

 

 

 

Názov právnickej alebo fyzickej osoby: 

 

 

Sídlo právnickej osoby alebo adresa fyzickej osoby: 

 

 

IČO: 



 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

O PRIHLÁSENÍ DO  SÚŤAŽE NÁVRHOV A UDELENÍ SÚHLASU NA POUŽITIE DIELA 

 

 

 

Podpísaný/á ........................................................................................., 

nar. ..............................................., 

trvale bytom .........................................................................................,  

 

č e s t n e  v y h l a s u j e m ,  

že sa záväzne prihlasujem do súťaže s názvom „Originálne kontajnerové stojisko pre 
Bratislavu.“ a súčasne sa týmto zaväzujem, že súhlasím s udelením súhlasu na použitie 
mnou predloženého grafického návrhu kontajnerového stojiska spôsobom podľa § 19 ods. 4 
písm. f) ods. 1 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov, s 
uvedením diela na verejnosti – verejným vystavením originálu diela vyhlasovateľom 
súťaže návrhov. 

 

 

V ........................... dňa........................ 

 

 

 

 

....................................................
Podpis



 

 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE  

O ZACHOVANÍ MLČANLIVOSTI 

 

 

 

Podpísaný/á ........................................................................, 

nar. ..............................................., 

trvale bytom ........................................................................................., 

týmto  

č e s t n e  v y h l a s u j e m ,  

že v prípade úspešnosti mojej ponuky v súťaži sa zaväzujem k mlčanlivosti o svojom 
grafickom návrhu kontajnerového stojiska a jeho realizácií a nebudem ho zverejňovať, 
verejne opisovať, ani o ňom ďalej informovať - až do verejného predstavenia 
vyhlasovateľom súťaže návrhov. 

 

 

 

V ..................................... dňa...................... 

 

 

 

 

...................................................
Podpis



 

 

 

Vyhlásenie účastníka  

o súhlase s podmienkami súťaže  

 
 

 
 
 
 
Účastník súťaže................................................................................................ 
na predmet „Originálne kontajnerové stojisko pre Bratislavu“ týmto vyhlasuje, že v plnom 
rozsahu súhlasí so všetkými podmienkami stanovenými vyhlasovateľom OLO a. s., Ivanská 
cesta 22, 821 04 Bratislava v súťaži „Originálne kontajnerové stojisko pre Bratislavu“. 

 
 
 
 
 
 
V.............................. dňa............... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       ..................................................... 
               Podpis účastníka 
  



 

 

 

Obrazová príloha 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontajner, 1100l 
 

 

 
 
1100 l kontajnery  na zmesový komunálny odpad, papier a plasty 

 
 
 
 
 
 




