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Vec

Upozornenie

Vážení obyvatelia,
v súvislosti sopakujúcimi sa problémami so znečistenými kontajnerovými stojiskami
prislúchajúcimi k Vašim bytovým domom, by sme Vás radi upozornili, že túto problematiku
a z nej vyplývajúce povinnosti pre správcov bytových domov i spoločenstvá vlastníkov bytov
ošetruje niekorko legislatfvnych opatrení vyplývajúcich zo Zákona č.79/2015 o odpadoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (§ 13 písm. a) ), Všeobecného závázného nariadenia
Hl.m. SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi
č.1/2017 (§ 5 a 6) a Všeobecného záviného nariadenia MČ Bratislava - Karlova Ves o
dodržiavanf čistoty a poriadku č.2/201 1 ( § 2 a 3).

Za pomšenie niektorého z vyššie uvedených nariadení či zákona hrozí právnickým
osobám, správcom i spoločenstvám vlastníkov bytov pokuta až do výšky niekol'ko tisíc eur
a i odstúpenie zistenia o nelegálnej skládke odpadu na správne konanie na Okresný úrad.

Zároveň by sme radi upozornili na taktiež pravidelne sa opakujúci problém s preplnenými
verkokapacitnými kontajnerrni (VKK) a odpadom hromadiacim sa mimo nich. VKK mestská
čast' pristavuje obyvaterom za účelom zbavenia sa objemného odpadu, nakorko nedisponujeme
zberným dvorom.-MČ Bratislava - Karlova Ves takéto kontajnery pristavuje nad rámec pl-atnej
legislatívy, ktorou je Zákon o odpadoch i Štatút Hl.m. SR Bratislavy, pravidelne od marca do
novembra - štyri razy týždenne. Obyvatelia v poslednom období tieto VKK nielenže prepÍňajú,
ale do nich vhadzujú i odpad, ktorý do VKK nepatrí.
Týka sa to nasledujúceho odpadu:

elektroodpad
pneumatiky
biologický odpad ( konáre, lístie, pokosená tráva...)
batérie a akumulátory
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nebezpečný odpad ( farby, rozpúštadlá, riedidlá...)
rozmerný stavebný odpad z rekonštrukcii bytov a stavebný odpad z búracích prác

Z d«"vodu lepšieho využitia kapacity VKK je objemný odpad potrebné rozložit', aby zaberal čo
najmenej miesta.

Je prísne zakázané ukladat' objemný odpad mimo vel'kokapacitného kontajnera!

Prosíme, aby ste ovšetkých vyššie uvedených skutočnostiach informovali obyvatel'ov
bytových domov, ktoré spravujete - prostredníctvom zástupcov vlastníkov, zverejnenia tohto
upozornenia vjednotlivých vchodoch na viditel'ných miestach alebo na najbližšej schódzi
vlastníkov.
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