
POSTUP PRI ODSTRAŇOVANÍ NELEGÁLNEJ SKLÁDKY

Podať oznámenie o výskyte nelegálnej skládky môže ktokoľvek listom, mailom alebo prostredníctvom portálu 
www.odkazprestarostu.sk

Oznámenie musí obsahovať tieto náležitosti:
1. Špecifikácia lokality, na ktorej sa nelegálna skládka nachádza (napríklad: GPS súradnice, ulica s popis. číslom, 

fotografia mapy lokality)
2.   Druh odpadu (napríklad stavebný odpad, komunálny odpad, plasty, nábytok, pneumatiky..)

Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy (HMBA) Mestskej časti (MČ)

Adresa: Primaciálne nám. 1, 81499 Bratislava
Email:    zivotneprostredie@bratislava.sk
Portál:   www.odkazprestarostu.sk

Na základe podaného oznámenia musí HLMBA
nahlásiť výskyt nelegálnej skládky

Na základe podaného oznámenia musí MČ nahlásiť výskyt 
nelegálnej skládky

1. OÚ BA 1. OÚ BA
2. HMBA

OÚ BA

Na základe oznámenia HMBA alebo MČ začne správe konanie vo veci zisťovania osoby zodpovednej za umiestňovanie
odpadu na nehnuteľnosti a identifikuje vlastníkov, správcov alebo nájomcov nehnuteľností

Ak OÚ BA zistí osobu zodpovednú za umiestnenie odpadu

Nariadi vyčistenie nelegálnej skládky na náklady
zodpovednej osoby.

Ak OÚ BA nezistí osobu zodpovednú za umiestnenie
odpadu

Preveruje, či vlastník, správca alebo nájomca: 
- je pôvodcom odpadu, urobil všetky opatrenia na
ochranu svojej nehnuteľnosti, ktoré je povinné vykonať
podľa osobitných predpisov alebo splnil povinnosti
podľa rozhodnutia súdu alebo mal z toho uloženia
majetkový alebo iný prospech.

Ak sa preukáže niektorá zo skutočností , vlastník, správca
alebo nájomca danej nehnuteľnosti, odstráni nelegálnu
skládku na vlastné náklady.

Ak OÚ BA nezistí osobu zodpovednú za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, a zároveň sa nepreukáže žiadna zo
skutočností, OÚ BA určí rozhodnutím, či zabezpečí zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady
vlastník, správca, nájomca pozemku alebo OÚ BA.

1. Vlastník: FO / PO zapísaná v liste vlastníctva, ČASŤ B - VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY ako "Vlastník"
2. Správca: FO / PO zapísaná v liste vlastníctva, ČASŤ B - VLASTNÍCI A INÉ OPRÁVNENÉ OSOBY ako "Správca"
3. Nájomca: FO / PO, ktorá má danú nehnuteľnosť v nájme od vlastníka na základe nájomnej zmluvy, kde je špecifikovaná povinnosť -

zabezpečovať čistotu a poriadok na prenajatej nehnuteľnosti
4. OÚ BA: Okresný úrad Bratislava – odbor starostlivosti o životné prostredie

Adresa príslušnej mestskej časti

Portál:   www.odkazprestarostu.sk

mailto:zivotneprostredie@bratislava.sk


POVINNOSŤ ODSTRÁNIŤ NELEGÁLNU SKLÁDKU MAJÚ

HMBA MČ OÚ BA Nájomca

Ak sa na nehnuteľnosti
nachádza komunálny
a drobný stavebný
odpad, HLMBA spolu
s dodávateľom služieb
vykoná obhliadku
nelegálnej skládky, za
účelom jej identifikácie,
zistenia druhu odpadu
a určí predpokladaný
termín odstránenia
nelegálnej skládky,
o čom sa vyhotoví zápis
z obhliadky.

MČ plní funkciu vlastníka
nehnuteľnosti, t.j. odstráni
nelegálnu skládku
komunálneho odpadu na
vlastné náklady.

Ak sa jedná o stavebný odpad,
pneumatiky a nebezpečný
odpad, jeho odstránenie
zabezpečuje OÚ BA na vlastné
náklady.

Nájomca je zmluvne
zaviazaný, aby udržiaval
čistotu a poriadok na
prenajatej
nehnuteľnosti, a preto
musí na vlastné náklady
zabezpečiť odstránenie
nelegálnej skládky.

Dodávateľ služieb
vykoná odstránenie
nelegálnej skládky a
dohodne si termín
uskutočnenia obhliadky
za účelom vyhotovenia
preberacieho
protokolu.

Vykoná sa obhliadka za
účelom prebratia prác a
vyhotoví sa preberací
protokol a
fotodokumentácia.

Odstránená skládka.
Informovanie OÚ BA.

Odstránená skládka.
Informovanie OÚ BA.

Odstránená skládka Odstránená skládka.
Informovanie OÚ BA.


