PREVÁDZKOVÝ PORIADOK ZBERU VECÍ URČENÝCH NA
OPÄTOVNÉ POUŽITIE („Reuse“ centra)
Prevádzkovateľ zberu vecí a prevádzkovateľ verejnej zbierky:
KOLO n.o., Ivanská cesta 16030/22, 821 04 Bratislava – Ružinov, IČO: 53250133
Zriaďovateľ:
Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00681300
Kontaktná osoba: Mgr. Igor Strasser
Číslo telefónu: 02/50 110 111
Prevádzková doba:
Ivanská cesta 22 (oproti IKEA) v termíne od 1.9. do 30.9.2020
Streda
12:00 - 18:00 h
Piatok
8:00 - 18:00 h
Sobota
8:00 - 18:00 h
Mimo týchto termínov je možné veci odovzdať na zbernom dvore Stará Ivanská cesta 2 v bežných
otváracích hodinách.
Všeobecné informácie:
Centrum opätovného použitia vecí („Reuse“ centrum) bolo zriadené na základe Smernice o odpade1
a Programu predchádzania vzniku odpadov 2 . Hlavným cieľom tohto programu je posun od
materiálového zhodnocovania ako jednej priority v odpadovom hospodárstve, k predchádzaniu
vzniku odpadu. Princíp spočíva v zbere nepotrebných, ale ešte funkčných použiteľných vecí, ktoré
by boli inak vyhodené a stali sa odpadom. Tieto veci budú namiesto toho, aby s nimi bolo
nakladané ako s odpadom, pri poskytnutí symbolického príspevku, sprístupnené novým užívateľom,
ktorí im takto dajú druhú šancu. Vyzbierané financie budú vedené na transparentom účte a budú
použité na budovanie stabilného bratislavského centra opätovného použitia.
Preberané predmety vhodné na opätovné použitie:
• nečalúnený nábytok (stoly, stoličky, komody, poličky, rámy postelí (nie matrace), záhradný
nábytok, knižnice, nočné stolíky, nábytok pre deti atď.),
• knihy, časopisy, CD a DVD,
• spoločenské hry (autíčka, autodráhy, bábiky, figúrky, lopty, drevené hračky, skladačky atď.),
• kuchynské potreby – nie elektronické (taniere, poháre, príbory, džbány, misy, hrnce,
panvice, strúhadlá), kuchynské náradie – kovové, plastové (naberačky, metličky, liatinové
platne),
• športová výbava (lyže – zjazdárske, bežky, lyžiarky, topánky na bežky, korčule, tenisové
a bedmintonové rakety, sánky, boby, lopty, nafukovačky, činky, prilby na rôzne účely atď.),
• domáce/záhradkárske potreby – nie elektronické (skrutkovače, kladivá, vedrá, lopaty,
lopatky, hrable atď.),
• detský sortiment (kočíky, autosedačky, detské hojdačky, bazény, „chodítka“, ohrady,
sedačky na bicykel, nosiče atď.),
• cyklovýbava (bicykle, kolobežky, odrážadlá, trojkolky atď.),
• kancelárske a školské potreby (školské tašky, farbičky – kompletné sady, fixky, prázdne
zošity, farby, štetce, peračníky atď.),
• chovateľské potreby (prepravky na prevoz, koterce (bez matracov, bez čalúnenia), vôdzky,
obojky, búdy, klietky, akváriá atď.),
• hudobné nástroje – nie elektronické (gitary, ukulele, ďalšie strunové nástroje, dychové
nástroje, stojany a obaly na nástroje).
Predmety musia byť čisté, zachovalé, funkčné a kompletné.
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Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade a o zrušení určitých smerníc
Program predchádzania vzniku odpadu Slovenskej republiky na roky 2019 – 2025

Predmety, ktoré sa nepreberajú:
• čalúnený nábytok,
• plyšové hračky,
• oblečenie, obuv,
• elektrické a elektronické zariadenia,
• drevené kuchynské vybavenie (varechy, dosky na krájanie a pod.),
• posteľné matrace, paplóny, deky,
• zaváraninové poháre, fľaše na pitie, nádoby na prepravu a skladovanie potravín,
• farby, čistiace prostriedky, chemikálie,
• veci, ktoré spĺňajú svoju funkčnosť len ako súčasť celku (kľučky na dvere, vodovodné
batérie, súčiastky a náhradné diely a pod.).
Posúdenie prevzatia predmetov (vecí) je v kompetencii zodpovednej osoby „Reuse“ centra,
ktorá rozhodne aj v prípade pochybností, resp. tu osobitne neupravených prípadoch, či budú
veci prebraté.
Špecifické informácie:
• Vlastník predmetu sa jeho odovzdaním do „Reuse“ centra zbavuje vlastníctva k predmetu
s tým, že predmet bude prevzatý iným záujemcom, ktorý sa jeho prevzatím stane jeho
novým vlastníkom.
• Vlastník odovzdaného predmetu súhlasí s tým, že s týmto predmetom môže byť po
posúdení nevhodnosti tohto predmetu na opätovné použitie naložené ako s odpadom.
• Vlastník odovzdaného predmetu súhlasí s tým, že s týmto predmetom môže byť po
neprevzatí iným záujemcom alebo po uplynutí lehoty stanovenej na prevzatie iným
záujemcom naložené ako s odpadom.
• „Reuse“ centrum zabezpečuje prevod vlastníckeho práva predmetu (veci) medzi jeho
pôvodným vlastníkom a novým vlastníkom.
• Odovzdaním predmetu do „Reuse“ centra neprechádza vlastnícke právo k nemu na
prevádzkovateľa a ani na zriaďovateľa „Reuse“ centra.
• Vlastník odovzdávaného predmetu berie na vedomie, že prevzatie predmetu novým
vlastníkom sa vykoná za podmienky poskytnutia príspevku nového vlastníka predmetu do
verejnej zbierky zriadenej neziskovou organizáciou KOLO n.o., pričom výťažok z nej bude
použitý na verejnoprospešné účely (napríklad na zriadenie a prevádzku stáleho „Reuse“
centra).
• Prevzatie predmetu novým vlastníkom a podmienky tohto prevzatia budú upravené
osobitným prevádzkovým poriadkom.
Vlastník odovzdávaného predmetu svojím podpisom vyjadruje súhlas a viazanosť s týmto prevádzkovým
poriadkom a právnymi vzťahmi fungovania „Reuse centra“.
Vlastník odovzdávaného predmetu ako dotknutá osoba udeľuje prevádzkovateľovi: KOLO n.o., Ivanská
cesta 16030/22, 82104 Bratislava – Ružinov, IČO: 53250133 a prevádzkovateľovi: Odvoz a likvidácia
odpadu a.s. v skratke: OLO a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, IČO: 00681300 svoj súhlas so
spracovaním vyššie uvedených osobných údajov na účel realizácie právnych vzťahov vznikajúcich pri
fungovaní „Reuse centra“, a to na obdobie najviac 5 rokov od odovzdania týchto vecí do „Reuse centra“.
Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov je možné nájsť aj na webovej stránke zriaďovateľa KOLO
n.o.

