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Informácie o zbere odpadov
Odvoz veľkoobjemného odpadu:
Potrebujete vyhodiť starú sedačku, náby-
tok, či iný veľkoobjemný odpad. Poradíme 
vám, kedy je najlepšie sa ho zbaviť tak, 
aby ste tým neznepríjemňovali život svo-
jim susedom. Nikto z vás pri dome určite 
nechce mať smetisko.
●  odvoz objemného odpadu sa vykonáva 

vždy vo štvrtok
●  najlepšie urobíte ak odpad vyložíte 

v stredu
●  ak to urobíte neskôr zostane všetkým na 

očiach po celý týždeň
●  na sídlisku ho vyneste ku kontajnerom, 

v rodinnej zástavbe k nádobe na odpad
● pokiaľ je to možné odpad rozoberte
– veľkoobjemným odpadom sa myslí drevený, 

čalúnený nábytok a stavebný odpad do 20 kg,
koberce, okná, dvere, železo

–  stavebný odpad musí byť vo vreci
–  do objemného odpadu je zakázané vyha-

dzovať uhynuté zvieratá, iný biologický or-
ganický odpad

–  pri väčších bytových úpravách môžete od-
pad do hmotnosti 1m3/rok zdarma doviezť 
do zberného dvora na Bazovej ulici 6, alebo 
Ivánskej ceste v pondelok až v piatok v do-
be od 7,00 do 21,00 hod., v sobotu a v ne-
deľu od 7,00 do 14,00 hod., objednať sa dá 
aj  veľkokapacitný kontajner. 

–  v zberných dvoroch je možné uložiť: objem-
ný odpad, drobný stavebný odpad, papier 
a lepenku, nápojové obaly, sklo a plasty, 
biologicky rozložiteľný odpad z údržby ze-
lene, elektrošrot, kovový a drevený odpad, 
pneumatiky (max. 4 ks /osoba)

– kartóny nepatria do veľkoobjemného, ale 
do separovaného odpadu

– o kontajnerové stojiská pri domoch v správe 
správcovských bytových družstiev a spolo-
čenstiev vlastníkov a ich čistotu má povin-
nosť starať sa ich zástupca.

–  pôvodca komunálneho odpadu je povinný 
neznečisťovať stojisko a jeho okolie 

Koše na psie exkrementy
●  odvoz sa vykonáva dvakrát do týždňa 

(pondelok a štvrtok)

Komunálny odpad a jeho 
separovaný zber
●  komunálny odpad sa vyváža trikrát do 

týždňa podľa požiadaviek správcov ob-
jektov

● separovaný zber sa odváža raz za týž-
deň

● neporiadok okolo kontajnerov je možné 
likvidovať na základe písomnej objed-
návky na mimoriadny odvoz – od správ-
cu, ale je potrebné zabezpečiť nalože-
nie komunálneho odpadu do vyprázd-
nených kontajnerov za poplatok 380 ko-
rún. Objednávku je možné zaslať faxom 
02/50110 222, e-mail zakazka@olo.sk, 
poštou – s poznámkou komunálny odpad.

● v prípade reklamácií na odvoz odpadu 
a informácií – 50 110 111-13

● smetiari nie sú povinní zbierať odpad, 
ktorý sa nachádza mimo kontajnera

● v prípade nedostatku kontajnerov je 
správca nehnuteľnosti povinný požiadať 
Magistrát hl. mesta o dostatočný počet 
kontajnerov

Jarné a jesenné upratovanie
Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiest-
nené na nasledujúcich miestach

                            (15 kontajnerov od OLO)
●  Rácová - Zidiny (križovatka), Segnáre 

otočka MHD, Pod Zečákom ( uprostred, 
ako je odbočka), Lamačská cesta (par-
kovisko CROMWEL), Lediny - Rajtáková 
(Rozálka - križovatka), Borinská - Ledi-
ny, Lamačská  -  Furmanská, Povoznícka 
- Kunerádska,  Vrančovičova (pohostin-
stvo), Vrančovičova (betonový podklop 
v strede), Zhorínska (Cesta na Klanec 
smer Vrančovičova), Cesta na Klanec 
č. 67, Podháj č. 51, Studenohorská 
č. 1-3, Studenohorská (kotolňa)

●  kontajnery sa doobjednávajú na ulice: 
Studenohorská č. 2, Studenohorská 
č. 87, Studenohorská č. 48, Bakošova 
č. 16, Na Barine (smer Podlesná pri pen-
zióne), Stanekova č. 13, MŠ Heyrovské-
ho č.2, Heyrovského č. 8, Heyrovského 
č. 13, ZŠ – Malokarpatské nám 

 (Zmena miesta pre umiestnenie VKK býva 
vyhradená)

Zber nebezpečného odpadu 
a elektroodpadu
Vytypované miesta pre zber elektroodpadu

1. etapa (termín sa upresní vopred, vyvesí)
 Hodonínska, Pod násypom, Povoz-

nícka, Kunerádska, Zidiny, Segnáre, 
Skerličova, Pod Zečákom, Rácová, Raj-
táková, Zhorínska, Vysokohorská, Ro-
zálska, Lediny, Borinská, Vrančovičova, 
Zlatohorská

2. etapa (termín sa upresní vopred, vyvesí)
 Heyrovského, Studenohorská, Cesta 

na Klanec, Malokarpatské nám, Pod-
háj, Stanekova, Havelkova, Bakošova, 
Podlesná, Na barine. 

Zber nebezpečného odpadu: Malokarpat-
ské nám.

Termín zberu elektroodpadu, nebezpečného 
odpadu, jarného a jesenného upratovania MČ 
BA – Lamač vopred oznámi občanom ( Lama-
čan, Výves, úradné tabule, internetová strán-
ka www.lamac.sk)

Bioodpad
●  Kontajner na bioodpad je k dispozícií 

počas celého roka na Malokarpatskom 
námestí oproti pošte na parkovisku

Separovaný zber veľkokapa-
citnými kontajnermi 
PLASTY                
Žlté nádoby alebo nádoby o žltými vekami

Áno: PET fľaše a obaly od nápojov, viac-

vrstvové obaly od nápojov (TETRAPACK), 
hliníkové plechovky. Pred vyhodením obaly 
stlačte, vznikne viac miesta a nebude sa zby-
točne prevážať vzduch. 
Čo sa stane s týmto odpadom?
PET fľaše sa využívajú na výrobu textílií (geo-
textílie, vlizelín, fleece a pod.). V menšej mie-
re aj na výrobu fliaš na nápoje. Viacvrstvové 
materiály sa využívajú napr. na výrobu staveb-
ných dosiek, podobných ako sadrokartónové 
dielce, na výrobu papiera a pod. Hliníkové ple-
chovky sa používajú pri výrobe hliníka. 

SKLO                    
Zelené nádoby alebo nádoby so zelenými 
vekami 
 
Áno: Fľaše od nápojov, oleja, poháre od 
zaváranín, okenné tabule (jednoduché). Po-
známka: Odstrániť kovové uzávery a zvyšky 
po nich, nevhadzovať kamene a ani inak ne-
znečisťovať.
Čo sa stane s týmto odpadom?
Sklo sa dá recyklovať prakticky do nekoneč-
na. Pridáva sa do sklárskej suroviny a vyrába 
sa z neho sklo, fľaše.
 
PAPIER                 
Modré nádoby alebo nádoby s modrými 
vekami
 
Áno: Noviny, časopisy, kancelársky papier, 
kartónové obaly, knihy, skartovaný kancelár-
sky papier. Stlačte kartónové obaly, v nádobe 
vznikne viac miesta Poznámka: Kancelársky 
papier bez kopírovacieho papiera.
Čo sa stane s týmto odpadom?
Vytriedený papier sa využíva ako základná su-
rovina pri opätovnej výrobe papiera.
 
ZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD  
Čierne nádoby alebo nádoby s čiernymi 
vekami
  
Áno: Domový odpad, ktorý sa nerecykluje.

Pokuty 

● uloženie akumulátora, či pneumatík 
na nevyhradenom mieste, napríklad 
vhodením do kontajnera, alebo vedľa 
neho, pokuta do 20 tisíc korún

● uloženie odpadu ( aj komunálneho) na 
iné miesto, ako je určené obcou, po-
kuta do 5 tisíc, právnická osoba môže 
dostať pokutu až do výšky 200 tisíc 
korún

● neodstránenie výkalu po psovi, pokuta 
do výšky tisíc korún

● znečistenie verejného priestranstva 
(ohorok, papier a iný odpad), pokuta do 
5 tisíc

● nerešpektovanie zákazu vstupu so 
psom, alebo zákaz voľného pohybu 
psov, pokuta do 5 tisíc

● neoprávnené založenie skládky, poku-
ta do 5 tisíc korún

● porušenie nočného pokoja a verejné 
pohoršenie, pokuta  do tisíc korún

(neprešlo jazykovou úpravou)



Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Lamač
Komisia verejného poriadku, bezpečnosti a ochrany životného prostredia

V á ž e n í    L a m a č a n i a !
MČ BA – Lamač organizuje:

1. etapu zberu elektroodpadu dňa 12.4.2007 (od 9:00 h ráno)
2. etapu zberu Elektroodpadu dňa 13.4.2007 (od 9:00 h ráno)

1. Etapa - ulice: Hodonínska, Pod Násypom, Povoznícka, Kunerádska, Zidiny, Segnáre, Skerličova, Pod Zečákom, 
Rácová, Rajtáková, Zhorínska, Vysokohorská, Rozálska, Lediny, Borinská, Vrančovičova, Zlatohorská  

2. Etapa – ulice: Heyrovského, Studenohorská, Cesta na Klanec, Malokarpatské námestie, Podháj, Stanekova,  Havel-
kova, Bakošova, Podlesná, Na barine

(elektroodpad: tv, chladničky, monitory.....všetko čo ide do zásuvky)

V dňoch 21 – 22.4.2007 budú v celom Lamači rozmiestnené 
veľkokapacitné kontajnery a uskutoční sa jarné upratovanie 2007.

Miesta: Rácová – Zidiny (križovatka), Segnáre otočka MHD, Pod Zečákom (uprostred, ako je odbočka), Lamačská cesta
(parkovisko CROMWEL), Lediny – Rajtáková (Rozálka – križovatka), Borinská – Lediny, Lamačská–Furmanská, Povoznícka 
– Kunerádska, Vrančovičova (pohostinstvo), Vrančovičova (betonový podklop v strede), Zhorínska (Cesta na Klanec smer
Vrančovičova), Cesta na Klanec č. 67, Podháj č. 51, Studenohorská č. 1-3, Studenohorská (kotolňa) + Studenohorská č. 2,
Studenohorská č. 87, Studenohorská č. 48, Bakošova č. 32 , Na barine (smer Podlesná pri penzióne), Stanekova č. 13, 
MŠ Heyrovského č. 2, Heyrovského č. 8, Heyrovského č. 13, ZŠ – Malokarpatské nám.

(čistenie a skrášlenie okolia, zber komunálneho, stavebného a objemného odpadu)
(Zmena miesta pre umiestnenie VKK býva vyhradená!) 

Dňa 21.4.2007 na Malokarpatskom námestí oproti pošte sa uskutoční 
zber nebezpečného druhu odpadov NO

 (farby, akumulátory.........)

Jarné upratovanie

O dôsledkoch exkrementov na zdra-
vie ľudí a zvierat sme sa rozprávali 

s MVDr. Róbertom Závodským

Môžu psie exkrementy povaľujúce sa na 
uliciach, či trávnikoch vážne ohroziť zdra-
vie ľudí?
- Potenciálne existuje riziko ohrozenia zdravia 
ľudí a iných zvierat.
O akých ochoreniach ľudí môžeme v tejto 
súvislosti hovoriť?
- Jedná sa najmä o parazitózy - nakazenie škr-
kavkami a niektorými druhmi pásomnic.
Aký vplyv môžu mať na zdravotný stav zvie-
rat, najmä iných psov?
- Môžu vyvolať spomínané ochorenia ak výkal obsahuje vajíčka parazitov.
Aké škodlivé látky môžu obsahovať?
- Výkal bez ohľadu na pôvod či už zvierací alebo ľudský pozostáva z asi 70 
percent baktérií, prevažne saprofytických, t.j. baktérií živiacich sa výlučne zbyt-
kami organickej hmoty. Tieto baktérie nevyvolávajú špecifické ochorenia, môžu 
však spôsobiť napr. infekciu rany ak príde do kontaktu s výkalom. Škodliviny, 
ktoré by boli vyslovene nebezpečné v truse samozrejme nie sú - otrávili by pô-
vodcu výkalu skôr ako by ho vylúčil!
Najčastejšie sa do kontaktu s exkremetami dostanú deti. Môže to ohro-
ziť ich zdravie vážnejšie ako u dospelých?
- Vo všeobecnosti sú deti náchylnejšie na ochorenia, nielen pre slabšiu imunitu, 
ale aj pre nižšiu úroveň hygieny, napr. často si vkladajú znečistené ruky do úst. 
Najčastejším ochorením detí, ktoré sa prenáša výkalmi sú črevné parazity.
Ľudia si často exkrement prinesú domov na podrážke svojej topánky. 
Môže to mať dopad na ich zdravie, ak výkal roznesú bez povšimnutia 
po svojom byte, či dome?
- Ak výkal obsahuje patogénne zárodky alebo vajíčka parazitov, samozrejme 
stúpa riziko nakazenia.

                                                                                                             
 (- mca -)

Exkrementy sú rizikom pre ľudí aj zvieratá

Rozhovor s lamačským okrskárom mestskej polície Ladislavom Gútom 

S čím máte v Lamači najväčšie problémy?
- Najmä  s nepovolenými skládkami. Občania vyhadzujú odpad mimo kontajne-
rov po okolí Lamača hlavne do trávnatých porastov.
Kto patrí k najväčším hriešnikom?
- Veľkým problémom sú psíčkari, ktorí keď uvidia policajta tak exkrementy 
pozbierajú, ale inak to nechajú tak.
Koľko pokút za mesiac priemerne uložíte?
- V priemere asi desať.
Na čo špecializujete?
- Hlavne na dodržiavanie poriadku v mestskej časti. V okrajových častiach sa 
špecializujem na skládky, vo vnútri mestskej časti na spomenutých psíčkarov, 
čistotu, poriadok, nesprávne parkovanie a cez víkend hlavne na vandalov, ktorí 
keď sú posilnení alkoholom a je ich viacej tak nadobudnú guráž a maľujú, pre-
vracajú kontajnery a rozbíjajú čo im príde do cesty.
Ako rýchlo sa viete dopraviť na miesto kam Vás zavolajú?
- Keďže je Lamač malou mestskou časťou viem sa na miesto dopraviť veľmi 
rýchlo, chodím motocyklom alebo MHD. Ale častokrát stačí keď idem pešo.
Čo môžete urobiť pre obyvateľov?
- Som im k dispozícii na telefóne a keď nemám pracovnú dobu, tak zavolám ko-
legom na oddelenie a hliadka príde na miesto problému, v ktorúkoľvek dennú 
i nočnú hodinu.
Môžete mi pomôcť keď je rušený nočný pokoj alebo som svedkom zne-
čisťovania?
- Môžem  tým, že keď tu nie som ten dotyčný mi musí svedčiť,  kto to spáchal. 
Bolo by dobré, keby občania začali viac spolupracovať. Odzrkadlilo by sa to aj 
na poriadku aj na pokoji v MČ. 
Kontrolujete či psíčkari venčia  psov vo vyhradených priestoroch?
- Bol len jeden priestor. Na Heyrovského. No keďže v uvedenom priestore 
postavili domy, tak občania venčia svojich miláčikov kade tade.
Dokážete zakročiť proti vandalom?
- Zavolám si v takom prípade aj pomoc (hliadku) aby som nezakročoval sám.

  (- mca -)

Okrskár: Lamačania nespolupracujú

VOLAJTE OKRSKÁRA!VOLAJTE OKRSKÁRA! Podnety na zlepšenie dodržiavania verejného poriadku môžete podávať priamo lamačskému 
okrskárovi Ladislavovi Gútovi počas úradných hodín v pondelok od 15.00 hod. do 17.00 hod. a v stredu od 8.00 hod. do 10.00 hod. 
na lamačskom miestnom úrade, alebo na telefónnom čísle: 0902 921 190. 
                                                                                                   


