
Viete mi zaslať kontajner 1100 l (v obrazovej prílohe súťažných podmienok) alebo zverejniť 

na stiahnutie aj vo formáte dwg, aby sme ho nemuseli pracne prekresľovať? 

Žiaľ, nemáme k dispozícií žiadne dwg súbory daných kontajnerov, ale pokúsila som sa Vám 

vyhľadať nejaké voľne stiahnuteľné dwg súbory kontajnerov na internete, na tejto stránke je 

potrebná bezplatná registrácia (http://www.cadforum.cz/catalog_en/block.asp?blk=9052). 

 

Obraciam sa na Vás s dotazom ohľadne vyhlásenej súťaže o kontajnerové stojisko. Je 

potrebné Vám doručiť vyplnené a podpísané dokumenty - Prihlasovací formulár a čestné 

vyhlásenia a následne do termínu 20.5.2017 aj dokumentáciu ku návrhu, alebo to stačí 

všetko spolu do spomínaného termínu? 

Poprosíme Vás, aby ste všetky potrebné dokumenty k návrhu, poslali spolu do spomínaného 

termínu 20.5. 

 

Podľa daných podmienok (25m2) sa mi vidí nemožné navrhnúť priestor pre 7 kontajnerov s 

manipulačným priestorom 1,5m. Buď je potrebný väčší priestor alebo navrhnúť stanovište 

pre 6 kontajnerov (+sklo vonku). Trváte na daných podmienkach, alebo môžem poslať 

návrh pre 6 kontajnerov? 

Čo sa týka počtu kontajnerov, pokojne môžete navrhnúť stanovište pre 6 kontajnerov s tým, 

že 4 na zmesový komunálny odpad, 1 na papier, 1 na plast a sklo mimo stojiska na 

vyhradenej ploche. K návrhu je však potrebné priložiť aj textovú časť – opis návrhu, kde si 

práve obhájite prečo, ste daný návrh zhotovili v danom prevedení. Ide iba o ideový návrh, 

ktorého až upravením na danú lokalitu XY dostaneme reálne použiteľný návrh. 

 

Dočítali sme sa, že Magistrát pripravuje celoplošnú realizáciu kontajnerových stojísk na 

území Bratislavy. Nakoľko naše pôvodné stojisko minulý týždeň zhorelo,  musíme riešiť 

buď rekonštrukciu alebo vybudovanie nového stojiska. Z tohto dôvodu Vás prosíme o 

stanovisko či naozaj Magistrát bude riešiť celoplošne stojiská a  kedy plánuje uvedenú 

realizáciu. Rekonštrukcia, alebo vybudovanie nového stojiska bude stáť nemalé peniaze a 

keby Magistrát niečo také riešil bolo by zbytočné z našej strany míňať peniaze na  

vybudovanie nového stojiska, riešili by sme dočasnú úpravu. 

Ideou súťaže Kontajnerové stojisko pre Bratislavu, ktorú spustilo hlavné mesto v spolupráci s 

OLO, je vytvorenie typizovaného kontajnerového stojiska, ktoré by sa v budúcnosti mohlo 

používať na celom území Bratislavy. Do súťaže sa môže zapojiť a teda navrhnúť kontajnerové 

stojisko môže každý, kto má záujem a dovŕšil vek 18 rokov. Všetky súťažné návrhy bude 

hodnotiť odborná porota a víťazný návrh bude zrealizovaný vo forme pilotného projektu na 

území Bratislavy. Časový horizont samotnej realizácie v tejto chvíli nevieme odhadnúť, ale 

zámerom je zrealizovať pilotný projekt do konca tohto roka. V Bratislave máme viac ako 28 

tisíc kontajnerových stojísk a prioritne by sa pilotný projekt, ako aj prípadné ďalšie 

nadväzujúce projekty, realizovali na miestach – stojiskách, ktoré sú v najhoršom - 



dezolátnom stave. Ak by ste mali záujem, môžete sa zapojiť do zoznamu žiadateľov o 

vybudovanie pilotného projektu kontajnerového stojiska. V tomto prípade je potrebné zaslať 

e-mailom žiadosť – kľudne aj na naše mailové adresy a zaradíme Vás do databázy. O tom, na 

ktorom mieste bude vybudovaný pilotný projekt, bude rozhodovať hlavné mesto v 

spolupráci s OLO. Pokiaľ Vaše kontajnerové stojisko plánujete zrealizovať svojpomocne, 

určite Vám odporúčam pokračovať a vybudovať ho. 

Dotaz k súťaži na kontajnerové stojisko – v Bratislave sa neuvažuje s podzemnými 

kontajnermi? ani v budúcnosti? 

Sme veľmi radi za Váš záujem o našu súťaž Kontajnerové stojisko avšak súťaž je zameraná na 

vyhotovenie ideového návrhu k stanovištiam, na ktorých sú umiestnené zberné 

nádoby/kontajneri s objemom 1100l. V Bratislave sa uvažuje s polopodzemnými 

kontajnermi, viac o projekte a jeho realizácií: 

Pilotný projekt polopodzemných kontajnerov bude v 4 lokalitách. 

Vytvorenie pilotného projektu polopodzemných kontajnerov v Bratislave bolo jednou z 

priorít vedenia mesta a mestskej spoločnosti OLO a.s. v roku 2016. Záujem o realizáciu 

projektu prejavilo 23 správcovských spoločností. Medzi dôležité kritériá v rámci 

rozhodovacieho procesu patrili: vysporiadané majetkovo – právne vzťahy, dostupnosť pre 

zvozovú techniku, dispozičné riešenie miesta a hustota inžinierskych sietí. Kritériá nakoniec 

splnili 4 lokality: Šancová 54 (mestská časť Staré Mesto), Budatínska 17 (mestská časť 

Petržalka), Žižkova – Zuckermandel (mestská časť Staré Mesto) a Stavbárska 34 – 38 a 40 – 

42 (mestská časť Vrakuňa). Predpokladaný termín realizácie pilotných projektov je na jar 

2017. Polopodzemné kontajnery budú určené pre zmesový komunálny aj triedený odpad. 

Pilotný projekt zároveň predpokladá zabezpečenie nového vozidla s hydraulickou rukou, 

ktoré je technicky uspôsobené na vertikálny zber komunálneho odpadu. 

 

Rád by som sa opýtal ohľadom počtu kontajnerov v stojisku. Je podmienkou až sedem 

zberných nádob, alebo je možnosť aj variabilného riešenia s menším počtom? 

V súťažných podmienkach B.2 Konštrukčné riešenie uvádzame, že kontajnerové stojisko má 

byť navrhnuté s pôdorysnou plochou max. 25m2, tým pádom je možnosť aj variabilného 

riešenia s menším počtom nádob, nie ste viazaný počtom 7 zberných nádob. Ide o ideový 

návrh, pokojne môžete navrhnúť aj menšie kontajnerové stanovište a v opise návrhu si 

obhájite, prečo ste sa práve rozhodli pre menšiu plochu a menši počet kontajnerov. 

 

Chcel by som sa informovať na aké miesto, miesta máme tieto kontajnerové stojiská 

inštalovať. Myslím tým či nám dáte miesta na sídliskách pri jednotlivých bytových domoch, 

či máme urobiť všetky, či pozemky musia byť vo vlastníctve predmetného bytového domu, 

alebo hl. mesta Bratislavy ( magistrátu),mestskej časti alebo je to len idea ako by to mohlo 

vyzerať na typizovanom príklade bytového domu XY, v mestskej časti XY, na pozemku vo 

vlastníctve XY? 



Predložený návrh by mal byť ideový, presne ako vravíte na príklade bytového domu XY, v 

mestskej časti XY, na pozemku vo vlastníctve XY, avšak je potrebné si pozorne prečítať 

„Podmienky pre vytvorenie návrhu kontajnerového stojiska“ kde máte uvedené informácie, 

ktoré pri tvorení návrhu treba brať do úvahy. 


