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Bratislava,  júl 2021 

1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 

 

 

A. s c h v a ľ u j e  

 

 

A.1. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie oprávnených nákladov projektu 

„Zabezpečenie efektívneho zberu BRKO v mestskej časti Bratislava – Vajnory“ na rok 2021 

z vlastných zdrojov vo výške najmenej 5 % z oprávnených nákladov projektu, t. j. najmenej 

sumu  3.684,22 eur 

 

A.2. prijatie poskytnutých finančných prostriedkov Environmentálneho fondu formou dotácie na 

projekt „Zabezpečenie efektívneho zberu BRKO v mestskej časti Bratislava – Vajnory“ vo 

výške 70.000,- eur 

  

A.3. zabezpečenie realizácie projektu mestskej časti Bratislava – Vajnory v súlade s podmienkami 

poskytnutia podpory 

 

A.4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Vajnory 

 

A.5. úpravu konečnej sumy projektu podľa uskutočneného verejného obstarávania na predmet 

dotácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 
 

Miestna rada po prerokovaní  

 

 

odporúča 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať Žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci 

„Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ zverejnenej v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 

Z. z. o Environmentálnom fonde na projekt „Zabezpečenie efektívneho zberu BRKO v mestskej 

časti Bratislava – Vajnory“. 
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3.  DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 

Mestská časť Bratislava – Vajnory dňa 16. decembra 2020 predložila Environmentálnemu fondu 

žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie v rámci „Špecifikácie činností podpory na rok 2021“ 

zverejnenej v súlade s § 4 ods. 3 zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na projekt: „Zabezpečenie efektívneho 

zberu BRKO v mestskej časti Bratislava – Vajnory“. 

 

Minister životného prostredia Slovenskej republiky rozhodol o poskytnutí finančných prostriedkov 

(podpore) Environmentálneho fondu formou dotácie na rok 2021 na účel dotácie (projekt): 

„Zabezpečenie efektívneho zberu BRKO v mestskej časti Bratislava – Vajnory“ vo výške 70.000,- 

eur.  

 

Podmienkou poskytnutia podpory formou dotácie je okrem iného preukázanie, že žiadateľ má na 

financovanie účelu dotácie (projektu) zabezpečených najmenej 5 % nákladov z iných zdrojov, teda 

sumu vo výške najmenej 3.684,22 eur. 

 

Východiská projektu: 

V roku 2019 bolo v mestskej časti Bratislava-Vajnory vyprodukovaných spolu 1 682,00 ton 

odpadu, z toho cca. 526,35 ton predstavoval vytriedený odpad a BRKO tvorilo 234,20 ton. 

Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom: 

Na území mestskej časti Bratislava - Vajnory sa nachádza zberné hniezdo na biologický odpad. Je 

určený pre obyvateľov mestskej časti (fyzické osoby), zriadený na ulici Pri mlyne a prevádzkovaný 

počas vegetačného obdobia vždy v piatok od 14:00 hod. do 18:00 hod. a v sobotu od 8:00 hod. do 

17:00 hod. Na rovnaké zberné hniezdo sa zhromažďuje aj biologicky rozložiteľný komunálny 

odpad z verejných priestranstiev. Je prevážaný malým nákladným autom na zberné hniezdo, 

spracovaný drvičom drevnej hmoty a manuálne ukladaný do veľkoobjemových kontajnerov. Istá 

časť drevnej štiepky sa v obci používa ako podklad k drevinám a v parkoch a zvyšok BRKO odváža 

spoločnosť OLO a.s. na kompostovanie.  

Nakladanie s objemným odpadom a drobným stavebným odpadom: 

Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nezmestia do bežne 

používanej nádoby na zmesový odpad v obci. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, 

plechové rúry, opotrebované pneumatiky. Zhromažďovanie a prepravu objemného odpadu 

zabezpečuje mestská časť dvakrát do roka vždy na jar a na jeseň umiestnením veľkokapacitných 

kontajnerov na vopred určené miesta. Informácie o ich umiestnení mestská časť vyhlasuje v 

miestnom rozhlase, uvádza v miestnej tlači a na internetovej stránke. 

Nakladanie s inými druhmi triedeného odpadu: 

Triedený zber komunálneho odpadu je činnosť, pri ktorej sa oddelia zložky komunálnych odpadov 

(zákon č. 79/2015 Z. z). Je založený na uvedomelej činnosti občanov, ktorí primárne triedia 

príslušné suroviny. V súčasnosti je občan povinný triediť odpad zo zákona a obec je povinná 

vytvoriť podmienky na separovanie vhodným systémom. 

 

Predkladaný projekt je zameraný na zber BRKO. Práve v zbere BRKO mestá časť Bratislava - 

Vajnory registruje najväčšie medze. Systém zberu BRKO je zastaraný a neefektívny. Absencia 
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techniky na zber, prevoz a manipuláciu s BRKO limituje množstvo vyzbieraného biologicky 

rozložiteľného odpadu. Súčasná situácia je skutočne kritická, pretože technika, s ktorou mestská 

časť momentálne disponuje často nestíha zabezpečiť zber pre objem BRKO, ktorý na jej území 

vzniká. Akútnu situáciu zdôrazňuje aj fakt, že množstvo vytvoreného biologického odpadu 

každoročne narastá. Dôvodom vzniku čoraz väčšieho množstva BRKO sú zmeny životných 

návykov obyvateľov, ktorí čoraz menej využívajú svoje záhrady na pestovanie zeleniny a ovocia. 

Súčasný trend vykazuje tendenciu premeny tradičnej záhrady na okrasnú s vysadenými okrasnými 

drevinami a trávnikmi. Trávniky v okrasných záhradách vyžadujú špeciálnu starostlivosť, časté 

hnojenie a kosenie, čo v porovnaní s tradičnou záhradou produkuje omnoho viac BRKO. Hoci 

niektorí obyvatelia využívajú možnosť domáceho kompostovania, nepotrebujú také množstvo 

zhodnoteného odpadu, ktoré by vzniklo počas kompostovania celého vyprodukovaného množstva 

odpadu. V dôsledku tejto skutočnosti značná časť vyprodukovaného BRKO býva často krát 

vyvážaná na nelegálne skládky, alebo končí v komunálnom odpade. 

Keďže samospráva pripravuje spoluprácu s magistrátom mesta hlavného Bratislava, v ktorej bude 

mestská časť Bratislava - Vajnory spravovať aj pozemky magistrátu hlavného mesta Bratislavy, 

krízová situácia spojená s absenciou techniky na zber a manipuláciu s BRKO sa stane neúnosná. 

Spoluprácou sa očakáva nárast produkcie odpadu o zhruba 100%. Už aj dnes zastaraná manipulačná 

technika neumožní manipuláciu s BRKO v takom rozsahu ako je požadované. 

Zámer obce je tento nepriaznivý stav vyriešiť nákupom techniky, ktorá zvýši kapacity zberného 

hniezda na zber BRKO. Mestská časť Bratislava – Vajnory identifikovala nasledovnú techniku, 

ktorú by rada zaobstarala na dosiahnutie jej zámeru: traktor s čelným nakladačom, vlečku 

a kontajnery na BRKO. 

Samospráva mestskej časti Bratislava - Vajnory predpokladá, že kúpou vybavenia sa jej podarí 

zvýšiť kapacity v dostatočnej miere na to aby vedela zabezpečiť zber množstva BRKO, zo všetkých 

verejných priestranstiev, ktoré spravuje a aby vedela zabezpečiť zber BRKO pre všetkých 

obyvateľov mestskej časti Bratislava - Vajnory. 

 

Realizácia projektu bude preto spočívať v nákupe zariadenia, ktoré napomôže triedenému zberu 

BRKO, pretože ten sa v súčasnosti trápi s viacerými prekážkami. Na zlepšenie kritického stavu sa 

mestská časť Bratislava - Vajnory usiluje nakúpiť traktor, čelný nakladač, vlečku a kontajnery. Pr 

výbere techniky a zostavení rozpočtu mestská časť kládla dôraz najmä na jej technické parametre a 

to do akej miery zefektívnia zber, prevoz a manipuláciu s odpadom v pomere k jej cene. 

Samospráva porovnávala viacero možností, z ktorých zvolila tú najvhodnejšiu variantu.  

Projektu bude realizovaný jednou hlavnou aktivitou: 

Zakúpenie traktora, vlečky, čelného nakladača a hákového nosiča kontajnerov, zakúpenie 

kontajnerov určených na triedený zber zložiek odpadu, ktoré nespadajú pod rozšírenú 

zodpovednosť výrobcov 

 

Traktor a čelný nakladač zabezpečia efektívny zber, nakladanie a manipuláciu s odpadmi. Mestská 

časť bude schopná naložiť a previesť veľké množstvo odpadu a následne s ním manipulovať na 

súčasnom zbernom hniezde. Vlečka ťahaná za traktorom zabezpečí efektívny prevoz čo najvyššieho 

množstva odpadu. V rámci projektu rovnako potrebné zabezpečiť nákup kontajnerov, ktoré budú 

slúžiť na umiestnenie BRKO na zbernom hniezde. Kontajnermi sa podarí umiestniť veľký objem 

tohto odpadu. 
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Na základe kvantifikovaných odhadov môže mestská časť Bratislava - Vajnory po realizácií 

projektu ročne zozbierať až o 234,20 ton BRKO viac ako v súčasnosti. 

 

Realizácie projektu je naplánovaná od 07/2021 – 12/2021. 

Projekt sa začne realizovať v termíne od 07/2021, kedy bude vyhlásené verejné obstarávanie na 

dodávateľa technického vybavenia. V nasledovných mesiacoch sa očakáva dodanie tejto techniky a 

jej uvedenie do používania.  

 


