
 

Poštová adresa žiadateľa: 

 

 

 

tel. č: ................................. 

 Mesto Prievidza 

 Mestský úrad 

 Námestie slobody  č.14 

 Odd. výstavby  a ŽP 

 Prievidza 

 971 01  

 

VEC 

Žiadosť o pridelenie nádoby na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (BRO) 

 

 

Meno a priezvisko žiadateľa:  

 

Adresa umiestnenia nádoby:  

 

Dodanie nádoby (výber označte X): 

 

Súhlasím s dodaním 120 lit. nádoby na BRO na adresu umiestnenia nádoby uvedenú 

v tejto žiadosti 

 

Nesúhlasím s dodaním nádoby na adresu z dôvodu umiestnenia nádoby uvedenú v tejto 

žiadosti a vyhlasujem, že vznikajúce BRO zhodnocujem vo vlastnom kompostéri 

 

Beriem na vedomie a súhlasím s tým, že: 

- zberná nádoba na BRO je majetkom mesta Prievidza a ako jej užívateľ sa budem o zverenú 

nádobu starať, udržiavať ju v dobrom technickom stave so starostlivosťou riadneho 

hospodára, 

- zodpovedám za jej prípadnú stratu, odcudzenie alebo poškodenie. Ak nastane niektorá 

z uvedených skutočností, budem o tom bezodkladne informovať mesto Prievidza a Mestskú 

políciu a následne uhradím náklady na obstaranie novej nádoby. 

 

Vyhlásenie:  

Týmto vyhlasujem, že všetky uvedené  informácie sú správne a úplné a súhlasím bez výhrad, aby 

tieto údaje boli zhromažďované, spracované a uchovávané v informačnom systéme mesta 

a poskytnuté na ďalšie spracovanie oprávnenej osobe v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. 

o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov výhradne za účelom zabezpečenia realizácie poskytnutia zbernej nádoby, zberu 

a prepravy odpadu zo záhrad (BRO) na území mesta Prievidza a jeho následného zhodnotenia.  

 

 

V Prievidzi dňa  ...........................                                                              

 

 

 ........................................................ 

 podpis žiadateľa 



 

 

Informácia o zbere biologicky rozložiteľného odpadu 

 

Nádoba na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (BRO) je hnedej farby a je do nej povolené 

ukladať výlučne kvety, trávu, lístie, drevný odpad zo strihania, orezávania krovín a stromov, 

vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie  a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, 

hobliny, drevný popol. Zakázané je do hnedej nádoby na BRO ukladať iné odpady napr. 

zmesový komunálny odpad (určený do čiernej nádoby), objemný odpad, drobný stavebný odpad, 

nebezpečné odpady, pneumatiky, elektroodpad, odpad z kuchyne, uhynuté živočíchy a podobne. 

 

Vývoz nádob na biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad bude zabezpečovaný v mesiacoch máj 

až október v rovnaký deň v týždni, ako je zabezpečovaný vývoz nádoby na zmesový komunálny 

odpad (čiernej farby). 

V mesiacoch marec, apríl a november bude vývoz nádoby na BRO zabezpečovaný 1x za 14 dní. 

 

Stanovištia určené na zber konárov v čase jarného a jesenného rozmiestnenia veľkoobjemových 

kontajneroch ostávajú zachované. Termíny zberu konárov budú zverejňované obvyklým 

spôsobom. 

 

Informácie nájdete na: www.prievidza.sk 

 

 

http://www.prievidza.sk/

