Kritériá pre budovanie stanovíš zberných nádob/kontajnerov na území Bratislavy
Budovanie stanovíš a prestavba existujúcich stanovíš musí vyhovova základným
požiadavkám ustanovených v stavebnom zákone a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu.
Pre ú ely zabezpe enia výkonu zberu a prepravy komunálnych odpadov za ú elom ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia boli navrhnuté pre budovanie stanovíš alebo ich prestavby
na území Bratislavy nasledovné kritériá:
Rozmery stanoviš a majú zodpoveda po tu kontajnerov na zmesový komunálny
odpad a triedený odpad papiera a plastov.
Rozmer uzavretého 1 100 l kontajnera je 1,4 m x 1,1 m (š, h), pri otvorení veka je 1,4 m x
1,4 m. Z uvedeného dôvodu je potrebné umiest ova kontajnery vo vzdialenosti 0,3 m od
steny a medzi jednotlivými kontajnermi je potrebné zachova vzdialenos 0,15 - 0,30 m. Za
ú elom vyprázd ovania kontajnerov a manipulácie s nimi potrebuje oprávnená osoba 1,4 m,
pri om je to zárove potrebná min. šírka pre vchod/východ stanoviš a.
Pre umiestnenie zvonového kontajnera na sklo vybudova spevnenú plochu ved a
kontajnerového stanoviš a.
-

Minimálna vzdialenos od fasády s oknami chránených priestorov sa odporú a 10 m.

Minimálna vzdialenos od fasády okien nie je ur ená, je však potrebné dodrža 10 m
vzdialenos od najbližšieho okna chráneného priestoru i na susediacej alebo oproti stojacej
fasáde.
-

Uvedené platí aj pre stanovište v nike obvodového múru.

Podlaha stanoviš a má by v rovine, spevnená, hladká, nepriepustná, vyspádovaná
do vpustí a odkanalizovaná. Odporú a sa odkanalizova stanovište do vlastnej vpusti,
výnimo ne cez uli nú alebo dvornú vpus .
Ohradenie sa odporú a z dôvodov zábrany roznášania rozptýleného odpadu,
vypadnutého mimo kontajnerov, ako i z dôvodov estetických.
Stanovište má by ozna ené tabu kou na vidite nom mieste, aby bolo zrejmé,
ktorému bytovému domu je stanovište ur ené.
Umiestnenie zberných nádob v spolo ných priestoroch objektu je možné len
v nebytovom podlaží objektu zabezpe enom proti prieniku hlodavcov a hmyzu, v samostatne
uzatvárate nej miestnosti s odvetraním. Podlaha a steny majú by ahko umývate né.
istenie stanovíš sa vykonáva pod a potreby, minimálne raz za týžde .
Prístupová cesta do stanoviš a musí ma hladký povrch bez prekážok a zábran,
zošikmenou plochou bez obrubníkov, nie vzdialenejšia ako 10 m od hlavnej komunikácie
šírky 3,8 m prístupnej zvozovej technike oprávnenej osoby. Podjazdná výška k stanoviš u je
min. 4 m a pozd žny sklon max. do 15%. Pri nezabezpe ení týchto kritérií je povinnos
správcu nehnute nosti zabezpe i v de odvozu premiestnenie zberných nádob,
kontajnerov na miesto dostupné zvozovej technike oprávnenej osoby. Premiest ova
zberné nádoby a kontajnery zo stanoviš a a spä je možné len na as potrebný na ich
vyprázdnenie, dezinfekciu, údržbu alebo výmenu.
Odporú ame zabezpe i zna enie proti parkovaniu motorových vozidiel v dni odvozu,
príp. dopravnú zábranu.

Najvhodnejšie riešenie pre uzamykanie stanoviš a je DEK systém alebo univerzálny
zámok odsúhlasený oprávnenou osobou. V inom prípade je správca povinný zabezpe i
prístup do stanoviš a za ú elom vyprázdnenia kontajnerov.
Z platných právnych predpisov vyplýva, že bytový dom je stavba, ktorá musí ma
zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom.
Vyhláška MŽP SR . 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných
technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na
stavby užívané osobami s obmedzenou schopnos ou pohybu a orientácie
§ 3 vyhlášky . 532/2002 Z. z.
Vplyv stavby na životné prostredie
ods. 2 Stavba, ktorej užívaním vzniká odpad, musí ma vyriešené nakladanie s odpadom v
súlade s osobitnými predpismi. 3) (3) Napríklad zákon . 223/2001 Z. z. o odpadoch a o
zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláška Ministerstva životného prostredia
Slovenskej republiky . 234/2001 Z. z. o zaradení odpadov do Zeleného zoznamu odpadov,
Žltého zoznamu odpadov a erveného zoznamu odpadov a o vzoroch dokladov
požadovaných pri preprave odpadov.)
ods. 3 Zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom musia by umiestnené v súlade s
požiadavkami na ochranu zdravia udí, ochranu životného prostredia a ochranu pred
požiarmi.
Zákon . 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)

§ 139b ods. 6 písm. a) zák. . 50/1976 Zb.
Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu
na bývanie, pre stavbu ob ianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre
stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvni životné prostredie, a to
písm. a) prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m,
napríklad kôlne, prá ovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky,
stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských ko íkov, akárne
a stavby športových zariadení,
§ 47 zák. . 50/1976 Zb.
Všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb
Stavby sa musia navrhova tak, aby boli po celý as životnosti v súlade so základnými
požiadavkami na stavby, so zastavovacími podmienkami a aby boli zhotovené z
vhodných stavebných výrobkov a pritom aby bol zabezpe ený odvoz alebo iný
spôsob zneškodnenia odpadu z užívania stavby. Kontajnerové stanovište je
príslušenstvom bytového domu. Za vlastníctvo bytového domu a jeho príslušenstvo
sú zodpovední vlastníci bytov, ktorí majú na výkon správy uzavretú zmluvu so
správcom, resp. výkon správy vyplýva zo založeného spolo enstva bytového domu.

