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- v miestnej rade 11.06.2019 miestna rada prerokovala materiál 
 a odporúča 
 predložiť ho do miestneho zastupiteľstva 
 
 
- v komisii    DŽP- 08.04.2019  
- v komisii    F   - 11.04.2019  
   
Materiál obsahuje: 

- Návrh uznesenia 
- Dôvodovú správu k materiálu 
- Grafickú prílohu – umiestenie jednotlivých kontajnerov 
- Návrh zmluvy o spolupráci 

 
 
                                                                         Stanoviská komisií a MiR sú obsahom materiálu 



NÁVRH   UZNESENIA 
 
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA  –  KARLOVA VES 
 

schvaľuje 
zámer uzatvoriť zmluvu o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií 
a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov so spoločnosťou ASEKOL SK 
s.r.o., IČO 45602689, sídlo: Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava s tým, že zberné kontajnery 
budú umiestnené na miestach, ktoré vzídu z rokovaní medzi spoločnosťou ASEKOL SK, s.r.o. 
a mestskou časťou, ktorá zároveň dohodne ďalšie podmienky zmluvného vzťahu.  
 

- - - - - 
 

DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
 
Mestskú časť Bratislava-Karlova Ves oslovila spoločnosť ASEKOL SK s návrhom spolupráce 
pri projekte zberu odpadu prostredníctvom stacionárnych kontajnerov.  
 
Podobný projekt realizuje spoločnosť v Českej republike už od roku 2011 s aktuálnym počtom 
zberných nádob viac ako 3360, v Slovinsku od roku 2015 s počtom viac ako 450 zberných 
kontajnerov. Na Slovensku spoločnosť spolupracuje s mestom Trnava, Piešťany Hlohovec, 
Šaľa, na území hlavného mesta komunikuje s mestskými časťami Dúbravka a Nové Mesto. 
 
Zmyslom projektu je uľahčiť občanom oddelený zber drobného elektroodpadu a batérií. V po-
sledných rokoch si občania zvykli odovzdávať elektroodpad prostredníctvom avizovaného 
zvozu, alebo zberných dvorov, týka sa to však prevažne väčších elektrospotrebičov. V prípade 
drobného elektroodpadu sa pomerne často stáva, že pomer potrebnej vynaloženej energie na 
odnesenie spotrebiča, alebo jeho uloženie, kým bude avizovaný odvoz je z pohľadu občana  
neefektívny a drobný elektroodpad často končí v zmiešanom komunálnom odpade. Tu sa  
osvedčilo umiestnenie zberných nádob určených práve na takýto druh nefunkčných spotrebičov 
a ostatného drobného elektroodpadu. 
 
Vzhľadom na podľa nášho názoru zbytočne veľké množstvo navrhovaných lokalít, a v niekto-
rých prípadoch aj nevhodné umiestnenie nádob, by sme chceli so spoločnosťou ASEKOL opä-
tovne prejsť jednotlivé stojiská a navrhnúť najoptimálnejšie možné umiestnenie kontajnerov.  
Následne zmluva bude opätovne predložená miestnemu zastupiteľstvu na schválenie.  

 

Stanovisko komisie dopravnej a životného prostredia (DŽP) zo dňa 08.04.2019: 
Komisia DaŽP odporúča predložiť materiál do MiR a MiZ. 
Hlasovanie:   za:  5   proti :  0  zdržal sa:  0  
 
 
 



Stanovisko komisie finančnej (F) zo dňa 11.04.2019: 
Finančná komisia odporúča uzavrieť zmluvu o spolupráci pri zbere elektroodpadu 
prostredníctvom stacionárnych kontajnerov v maximálnom počte 3 ks pre mestskú časť 
Karlova Ves 
Prít. : 7                 Za : 7                      Proti : 0                   Zdržal sa : 0 
 

Miestna rada MČ Bratislava – Karlova Ves dňa 11.06.2019 prerokovala materiál Návrh 
spoločnosti ASEKOL na spoluprácu pri zbere elektroodpadu prostredníctvom stacionárnych 
kontajnerov a odporúča materiál predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva 

Hlasovanie – prítomní: 6        za: 6        proti: 0         zdržal sa: 0 
 
 
V Bratislave dňa 18.06.2019 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


