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Vážení spoluobčania, v týchto dňoch Mestský úrad v Bytči zabezpečuje na Ul. Bottovej v Bytči 
osadzovanie polopodzemných kontajnerov, na ukladanie zmesového komunálneho odpadu 
a vytriedených zložiek komunálneho odpadu, (papier, plasty, sklo,  kovové odpady a 
tetrapaky).  

Ide o moderné, hygienické, estetické, bezpečné, úsporné a efektívne riešenie nakladania 

s odpadom, ktoré má  viacero výhod: 

• výrazne vyššia kapacita zberného miesta, ⅔ kapacity nádoby sú presunuté pod zem, 
• zníženie nákladov a negatívnych vplyvov na ŽP (zníženie emisií, hluku, prevádzky v 

danej lokalite), 
• väčšia časť odpadu je uložená pod zemou, kde je stálejšia teplota, čím dochádza k 

spomaleniu rozkladu odpadu a zníženie vzniku zápachu, 
• odpad je ukladaný do výšky až 2,5 m, čím dochádza k lepšiemu hutneniu vlastnou 

váhou odpadu, 
• obmedzenie vandalizmu a možnosti opätovného vyberanie odpadu vrátane prístupu 

zvierat, 
• estetický vzhľad a čistota zberného miesta,  
• odstránením pôvodných kontajnerov na komunikácii sa uvoľní viacero parkovacích 

miest pre osobné automobily. 

Na dvoch stanovištiach na Ul. Bottovej č. 1149 a pri bytovom dome č. 1208 je umiestnených 
spolu dvanásť polopodzemných kontajnerov. Päť je určených na zmesový komunálny odpad  
a zvyšné na triedený odpad – papier, plasty, sklo, kovové obaly a tetrapaky. Všetky 
kontajnery sú označené farebne a popisom. 

K nesporným výhodám podzemných a polopodzemných kontajnerov patrí ich hygienickosť. 

Väčšina odpadu je skladovaná v podmienkach, kde sa udržuje nižšia teplota, takže odpad sa 

rozkladá pomalšie. Vhadzovací otvor je pritom menší ako u najrozšírenejších 1 100 l nádob 

BOBR, hoci má niekoľkonásobne väčší objem, čo opäť prospieva k zníženiu zápachu. Ďalší  

benefit je najmä to, že obsah kontajnerov je veľmi ťažké vyberať zo strany neporiadnych 

občanov. 

Veľkou výhodou bude aj tá skutočnosť, keď sú konvenčné 1 100-litrové nádoby zasypané 

snehom a nie je ich možné presúvať, s polopodzemnými kontajnermi bude jednoduchá 

manipulácia z priľahlej komunikácie. 

V roku 2018, boli takéto polopodzemné kontajnery umiestnené na sídlisku na  Ul. Lúčnej, kde 

slúžia k spokojnosti občanov. Veríme, že táto ďalšia etapa prispeje ku skvalitneniu a k 

zlepšeniu prostredia pri ukladaní odpadov a estetizácii okolia v našom meste. 

MsÚ Bytča 


