
O Z N A M     P R E    O B Č A N O V 
Mestská časť Bratislava-Ružinov oznamuje, že jarné upratovanie sa uskutoční v dňoch 

21.03.2020 – 29.03.2020 – 04.04.2020 

opätovne formou triedeného zberu objemného odpadu 

                                                     na zberných miestach 

       pre každú obytnú časť zvlášť 

 

 

J A R N É  U P R A T O V A N I E   2 0 20 
 

 

dňa 21.03.2020– sobota 

od 9.00 do 17.00 hod. 

 

 

OSTREDKY             - parkovisko pozdĺž Vrakunskej cesty, zástavka autobusov č.39  

 

ŠTRKOVEC             - Komárnická – roh Herlianska ul. – parkovisko   

 

TRNÁVKA               - Banšelova ul. – parkovisko pri Autobazáre 

  

  

                                        

dňa 28.03.2020 – sobota 

od 9.00 do 17.00 hod. 

 

 

PRIEVOZ                  - parkovisko Staré záhrady oproti cintorínu  

                                    - Vlčie hrdlo - sídlisko 

 

POŠEŇ                      - parkovisko pred nákupným centrom Kocka   

 

TRÁVNIKY              - parkovisko Rezedová výjazd na Ďatelinovú ul. 

    

 

dňa 04.04.2020 – sobota 

od 9.00 do 17.00 hod. 

 

 

STARÝ RUŽINOV  - garážové parkovisko ul. Priekopy   

    

RUŽOVÁ DOLINA - parkovisko pred Základnou školou Ružová dolina 29 

   

NIVY                         - roh Kvačalova-Koceľova 

 - Košická-Oravská-Trenčianska 

___________________________________________________________________________ 

 
Medzi objemný odpad patrí: napr. starý nábytok, umývadlá, kuchynské linky, 
koberce, linoleá a pod. 



DO POZORNOSTI DÁVAME  
 

Pre občanov Ružinova mestská časť vytvorila ďalšie  podmienky 
v rámci jarného upratovania vo forme, že môžu takýto odpad 

doviezť  priamo na adresu:  

 
Ružinovský podnik verejno-prospešných služieb, a. s.  

Mlynské Luhy 19,  
821 05 Bratislava 

 
 

Táto forma bude zabezpečená v termínoch : 
 

21.3, 29.3. 4.4.2020  - sobota  
  
 
 

v čase :              09,00 – 17,00 hod 
 
 
za podmienok :  
 
preukázať sa dokladom o trvalom pobyte, alebo prechodným pobytom v 
Ružinove 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UPOZORNENIE 

 
Podľa platného VZN č. 6/2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území 
mestskej časti Bratislava – Ružinov je: 
 

1. Zakázané do pristavených veľkokapacitných kontajnerov ukladať: 
a. Elektroodpad 
b. Použité batérie a akumulátory 
c. Pneumatiky 
d. Nebezpečný odpad 
e. Recyklovateľný odpad – sklo, plasty, papier a kovové obaly 

 
2. Je zakázané vyberať odpad z veľkokapacitného kontajnera a ukladať 

alebo skladovať odpad v okolí veľkokapacitných kontajnerov. 
 

Do objemného odpadu nepatrí: bioodpad zo záhrad – tráva, lístie, 
konáre a kmene, odpad z čistenia ulíc. 

 

 
Vymenované odpady sa dajú recyklovať a je potrebné ich bezplatne vrátiť do 
predajne (elektroodpad, batérie a akumulátory a pneumatiky), odovzdať 
v rámci osobitných zberov vyhlásených mestskou časťou (nebezpečný odpad, 
elektroodpad) alebo odovzdať do kontajnerov na triedený zber (sklo, plasty, 
papier a kovové obaly). 
 

 

Tieto odpady je možne ďalej ukladať  v miestach : 
 
Elektroodpad – spol. Envidom,  mob. : 02/50221300, alebo mail : info@envidom.sk 

 

Pneumatiky je možné bez problémov odovzdať v každej predajni pneumatík a v každom 

pneuservise. Tieto subjekty sú povinné odoberať ich bez nároku na odmenu a rovnako bez 

viazania na ďalší nákup. Pneumatiky sú následne recyklované. Viac informácií aj so 

zoznamom zberných miest je možné nájsť na webovej stránke: www.eltma.sk. Priamo 

v Ružinove a jeho blízkom okolí je množstvo zberných miest. 

 

Plasty, papier, sklo – v zberných nádobách na to určených v stanovištiach pre BD, pre 

rodinné doby zberné hniezda v danej lokalite 

 

Drobný stavebný odpad – zberné miesto na zbernom dvore spol. OLO, a.s., Ivánska cesta 

22, 821 05 Bratislava,  

 

http://www.eltma.sk/


Autobatérie môžete odovzdať v každej predajni autobatérií, čiže v predajniach s náhradnými 

dielmi, v autoservisoch na niektorých čerpacích staniciach. Odber takisto nie je viazaný na 

nákup novej batérie.  

 

Použitý kuchynský olej zbiera spoločnosť Slovnaft na čerpacích staniciach po celom 

Slovensku. Olej stačí zbierať do čistej PET fľaše a odovzdať obsluhe na pumpe. Zákazníkom 

sa dokonca za každé deci oleja pripíšu bonusové body. Zoznam čerpacích staníc je možné 

nájsť na webovej stránke: https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/predajne/zber-pouziteho-

kuchynskeho-oleja/ 

 

 

https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/predajne/zber-pouziteho-kuchynskeho-oleja/
https://slovnaft.sk/sk/cerpacie-stanice/predajne/zber-pouziteho-kuchynskeho-oleja/

