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„ Kompostovanie s radosťou “
Územie hlavného mesta SR – Bratislavy – sa nachádza na styku hraníc troch štátov: Slovenska,
Rakúska a Maďarska. Leží na rozhraní Podunajskej a Záhorskej nížiny, v predhorí Malých Karpát, na
sútoku riek Dunaj a Morava.
Mesto sa dynamicky rozvíja ako polyfunkčné centrum medzinárodného významu, s napĺňaním funkcií
administratívno-správnych, finančno-obchodných, kultúrno-spoločenských, vedeckých, vzdelávacích,
reprezentačných. Z hľadiska ekonomicko-geografického patrí územie mesta k najrozvinutejším
oblastiam Slovenska. Bratislava je významným multidopravným terminálom v stredoeurópskom
priestore.
Hlavné mesto Bratislava posilňuje kvalitu životného prostredia a mestského priestoru. V zmysle
programu „Nakladanie s bioodpadom zo zelene a podpora komunitného kompostovania“ sa
zameriava na zvyšovanie podielu recyklácie ako súčasť prechodu na obehové hospodárstvo a zníženie
záťaže pre životné prostredie a človeka.
Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO) rieši mesto koncepčne od roku
2012, kedy boli uskutočnené analýzy stavu a nakladania s BRKO, nasledovala 2. časť Návrh modelu
nakladania a financovania s BRKO. Následne Hlavné mesto Bratislava vytvorilo legislatívne podmienky
pre znižovanie množstva odpadu prijatím všeobecne záväzných nariadení VZN č.4/2016 a VZN
č.3/2018. Na zabezpečenie nakladania s bioodpadom z údržby zelene a z domácností vyšpecifikovalo
a zriadilo 18 stanovísk na podporu zriadenia komunitných kompostovísk. Komunitné kompostovisko
môžu zriadiť skupiny vlastníkov rodinných domov, obyvatelia bytových domov, vlastníci záhrad

v záhradkárskych oblastiach, školské či predškolské zariadenia a iní. Vyrobený kompost môže byť
použitý pri výsadbe, údržbe zelene v okolí domov či v domácnostiach do kvetináčov.
Neoddeliteľnou súčasťou je i bezodplatný zber bioodpadu z údržby zelene na zberných dvoroch
zriadených na území mesta.
Pre rodinné domy mesto zabezpečilo dodávky špeciálne upravených zberných nádob s objemom 120
l a 240 l na bioodpad (12 348 ks), z ktorých zabezpečuje zber a prepravu bioodpadu do kompostárne
na spracovanie a dodávky 2 270 ks kompostovacích zásobníkov.
Hlavné mesto Bratislava zriadilo stránku www.bratislavakompostuje.sk, na ktorej zverejňuje aktuálne
informácie o výzvach, aktivitách a podujatiach zameraných na predchádzanie vzniku odpadu.

Špeciálne upravené zberné nádoby na bioodpad pre rodinné domy
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