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Kód uzn.1.3 Kód uzn.1.3 

9.1.1. 

 
Návrh uznesenia 

 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

A. schvaľuje 
 
 

rozhodnutie č. 11/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti 

odpadového hospodárstva 

 

B. žiada 

 

primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  

 

aby predložil na rokovanie mestského zastupiteľstva dodatok Štatútu hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy s úpravou tejto pôsobnosti.   

 

T:  31.1.2017  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



 
D ô v o d o v á   s p r á v a 

Rozhodnutie primátora č. 11/2016 po prerokovaní v komisii a mestskej rade bolo 
predložené na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 30.6.2016 v súlade s čl. 9 ods. 7 
Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, avšak tento materiál nebol prerokovaný. Na 
rokovaní pravidelnej porady primátora dňa 16.8.2016 bol schválený návrh na zaradenie 
Rozhodnutia primátora č. 11/2016 o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva do programu 
mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy konaného dňa 29.9.2016. 
 
Mestské časti Bratislavy vykonávajú pôsobnosti v oblasti odpadového hospodárstva:  

- úlohy samosprávy  podľa čl. 44 ods. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy (ďalej len „Štatút“) a  

- prenesený výkon štátnej správy podľa čl. 69 ods. 3 Štatútu.  

 Podľa uvedených článkov Štatútu mestské časti vykonávajú pôsobnosti obce podľa 
zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov.    

Dňa 1. januára  2016 vstúpil do účinnosti  zákon č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“), ktorý zrušil 
doteraz platný zákon č. 223/2001 Z. z. 

 Nový zákon o odpadoch oproti doteraz platnému zákonu č. 223/2001 Z. z.  
podrobnejšie upravil, resp. rozšíril niektoré pôsobnosti obce pri výkone samosprávnych úloh 
a tiež pri prenesení pôsobnosti štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva.  

Z dôvodu zachovania kontinuity výkonu samosprávnych úloh a preneseného výkonu 
štátnej správy v oblasti odpadového  hospodárstva  mestskými časťami Bratislavy a z dôvodu 
 zabezpečenia jednoznačného výkladu vymedzenia kompetencií obce podľa nového zákona 
o odpadoch medzi Bratislavu a mestské časti  počas procesu prípravy a schvaľovania dodatku 
štatútu v zmysle čl. 103 Štatútu, primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
vydal v súlade s  čl. 9 ods. 7 Štatútu  predkladané rozhodnutie č. 11/2016 primátora hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva. 

Podľa čl. 9 ods. 7 Štatútu v neodkladných prípadoch primátor rozhoduje o pôsobnosti 

mestských častí plniť úlohy samosprávy Bratislavy a vykonávať prenesenú pôsobnosť, ktoré 

nie sú upravené týmto štatútom. Toto rozhodnutie predloží mestskému zastupiteľstvu na 

schválenie na jeho najbližšom rokovaní. Ak mestské zastupiteľstvo rozhodnutie primátora 

schváli, zároveň určí lehotu, v ktorej primátor predloží na jeho rokovanie návrh príslušného 

dodatku štatútu. Ak mestské zastupiteľstvo rozhodnutie primátora na svojom najbližšom 

rokovaní neschváli, stráca rozhodnutie primátora týmto dňom platnosť. 

Nakoľko mestské časti vykonávajú pôsobnosti v oblasti odpadového hospodárstva 
v rozsahu vymedzenom v  čl. 44 ods. 3 a čl. 69 ods. 3 Štatútu, považovalo sa za účelne 
vychádzať  pri rozdelení  úloh samosprávy a prenesených pôsobností medzi Bratislavu a jej 
mestské časti z pôvodnej koncepcie deľby pôsobnosti obce  podľa zákona č. 223/2001 Z. z. 
zároveň sa precizovali  niektoré prenesené kompetencie tak, aby nedochádzalo v praxi 
k rôznym výkladom. 



Prehľad pôsobnosti obce prenesených na mestské časti Bratislavy : 

 

Pôsobnosti mestskej časti  podľa zákona č. 
223/2001 Z. z. -  čl. 44 ods. 3 a čl. 69 ods. 3  
Štatútu: 

Pôsobnosti mestskej časti podľa zákona č. 
79/2015 Z. z. – rozhodnutie primátora č. 
11/2016:  

zabezpečuje verejnoprospešné služby, a to 

1. zber a prepravu objemných odpadov, s 
vylúčením zmesového komunálneho odpadu, na 
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, zber 
a prepravu oddelene vytriedených odpadov 
z domácností bez obsahu škodlivín a s obsahom 
škodlivín a drobných stavebných odpadov za 
účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia, 

 

zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do 
roka, zber a prepravu objemných odpadov na 
účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa 
nevzťahuje na mestskú časť, ktorá má menej ako 
5000 obyvateľov a na jej území je zriadený 
zberný dvor,  

(§ 81 ods. 7 písm. g) zákona) 

zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného 
zberu 

- jedlých olejov a tukov z domácností, 

- biologicky rozložiteľných odpadov zo 
záhrad, okrem domov v individuálnej 
bytovej výstavbe, a parkov vrátane 
odpadu z cintorínov v správe mestskej 
časti,  

(§ 81 ods. 7 písm. b) bod 2 a 3  zákona) 

plní povinnosti držiteľa odpadu vo vzťahu 
k odpadu, s ktorým nakladá, 

 

plní povinnosti držiteľa odpadu vo vzťahu 
k odpadu, s ktorým nakladá; povinnosť  
ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu 
štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 
14 ods. 1 písm. g) plní prostredníctvom 
Bratislavy, a za tým účelom poskytuje údaje 
z evidencie Bratislave pre odpady uvedené v § 3 
ods. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. 
z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej 
povinnosti (ďalej len „vyhláška č. 366/2015 
Z. z.“) každoročne najneskôr do 10. januára  
a pre odpady uvedené v § 3 ods. 3 vyhlášky 
č. 366/2015 Z. z. do desiateho dňa mesiaca 
nasledujúceho po uplynutí kalendárneho 
štvrťroka,   

(§ 14 ods. 1  zákona a vykonávacie predpisy ) 

poskytuje informácie Bratislave pre účely 
vypracovania programu odpadového 
hospodárstva Bratislavy, evidencie, štatistických 
zisťovaní a dodržiava schválený program 
odpadového hospodárstva Bratislavy, 

 

poskytuje informácie Bratislave pre účely 
vypracovania Programu odpadového 
hospodárstva Slovenskej republiky Bratislavy 
a dodržiava schválený program odpadového 
hospodárstva Bratislavy 



je oprávnená požadovať od držiteľa 
komunálneho odpadu a od držiteľa drobného 
stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s 
komunálnymi odpadmi alebo s drobnými 
stavebnými odpadmi na území Bratislavy, 
potrebné informácie, 

 

je oprávnená vyžiadať pravdivé a úplné 
informácie súvisiace s nakladaním 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi od prevádzkovateľa kuchyne,  držiteľa 
komunálneho odpadu a držiteľa drobného 
stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s 
komunálnymi odpadmi alebo s drobnými 
stavebnými odpadmi na jej území na plnenie 
povinnosti podľa § 14 ods. 1 písm. f) 

(§  81 ods. 16 zákona) 

 zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie 
komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu umiestneného na jej území v rozpore s 
týmto zákonom, ak sa podľa § 18 ods. 7 nezistí 
osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na 
nehnuteľnosti v rozpore s týmto zákonom alebo 
sa v konaní podľa § 18 ods. 8 nepreukáže 
niektorá zo skutočností uvedená v § 18 ods. 8 
písm. a) až c),  

 

- prijíma oznámenia o nezákonne umiestenom 
odpade na jej území a informuje o týchto 
oznámeniach Bratislavu a orgán štátnej  
správy odpadového hospodárstva 

- zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie 
komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu umiesteného v rozpore so zákonom 
o odpadoch na jej území, okrem územia 
uvedeného v čl. 43 ods. 5 písm. o) a p),  ak 
nebola určená osoba povinná zabezpečiť 
nakladanie s nezákonne umiestneným 
odpadom podľa § 15 ods. 9 až 12,   

- zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie 
komunálneho odpadu a drobného stavebného 
odpadu umiesteného v rozpore so zákonom 
o odpadoch na jej území, okrem územia 
uvedeného v čl. 43 ods. 5 písm. o) a p), 
bezodkladne po zistení umiestnenia takéhoto 
odpadu bez uplatnenia postupu podľa § 15 
ods. 3 až 17,  

(§ 15 ods. 1,2, 3,14,18 zákona)   

je povinná zabezpečiť odstránenie starého 
vozidla, ktoré je odpadom z miestnej 
komunikácie III. a IV. triedy alebo verejného 
priestranstva v správe mestskej časti, na ktorom 
poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie, ak 
si túto povinnosť nesplní držiteľ starého vozidla, 
a to odovzdaním starého vozidla na parkovisko 
určené obvodným úradom životného prostredia, 

zabezpečuje so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti 
odstránenie starého vozidla, ktorého držiteľ nie je 
známy, a ktoré je odstavené na inom mieste, než 
podľa § 53 ods. 1 písm. a). 

 

odstráni a následne umiestni na určené 
parkovisko vozidlo z miestnej komunikácie III. 
a IV. triedy alebo verejného priestranstva v 
správe mestskej časti alebo ak ide o iné miesto, 
tak so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej 
sa vozidlo odstraňuje, ak držiteľ vozidla  
1.nesplnil povinnosť podľa § 67 ods. 1 písm. a) 
a vozidlo poškodzuje životné prostredie [ podľa § 
67 ods. 3 až 8 ] alebo  
2. nesplnil povinnosť podľa § 67 ods. 1 písm. a) 
a vozidlo ohrozuje životné prostredie  alebo 
narušuje estetický vzhľad územia mestskej časti 
či osobitne chránenej časti prírody a krajiny 
[podľa § 67 ods. 10 a 11] 
 
(§ 67 ods. 3 písm. b) a c) zákona)      

zabezpečuje verejnoprospešné služby, a to 

2. zber, prepravu, zneškodňovanie a 
zhodnocovanie komunálnych odpadov, s 
vylúčením zmesového komunálneho odpadu, 

zabezpečuje zber a prepravu komunálneho 
odpadu vznikajúceho pri čistení komunikácií III. 
a IV. triedy a verejných priestranstiev,  ktoré sú 
v správe mestskej časti a pri správe a údržbe 
verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré 



ktoré vznikajú pri činnostiach mestskej časti 
uvedených v čl. 29 ods. 2 písm. g) bod 2. a pri 
údržbe parkov a trhovísk, zber a prepravu kalu zo 
septikov s výnimkou žúmp, zber, prepravu, 
zhodnotenie odpadu zo zelene a zhodnotenie 
a zneškodnenie odpadu z čistenia kanalizácie 
prostredníctvom oprávnenej osoby, 

 

sú v správe mestskej časti  a pri údržbe trhovísk.  

 

 

 

je oprávnená zriadiť a prevádzkovať zberný dvor 
alebo zabezpečiť prevádzkovanie zberného 
dvora,  
(§ 80 ods. 6 zákona)  

 

umožní výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi 
prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej 
tretej osobe alebo príslušnej organizácii 
zodpovednosti výrobcov na ich náklady užívať v 
rozsahu potrebnom na tento účel existujúce 
zariadenia na zber komunálnych odpadov, 
(§81 ods. 7 písm. d) zákona) 

 

zverejňuje informácie o nakladaní s objemnými 
odpadmi, jedlými olejmi a tukmi z domácností a 
biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad, 
ktoré na svojom území zabezpečuje a poskytuje 
tieto informácie v elektronickej forme Bratislave 
pre účely plnenia povinnosti Bratislavy 
zverejňovať na svojom webovom sídle podrobný 
všeobecne zrozumiteľný popis celého systému 
nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane 
triedeného zberu, 
( § 81 ods. 7 písm. h) zákona)  

podľa osobitného predpisu prejednáva priestupky 
a ukladá pokuty za priestupky podľa § 80 ods. 1 
písm. f) a s) 

Pozn. – skutková podstata: 

-neposkytne obcou požadované údaje podľa § 39 
ods. 12 (§80 ods. 1 písm. f) zákona),   

- nakladá so stavebnými odpadmi alebo s 
odpadmi z demolácií v rozpore s § 40c (§ 80 ods. 
1 písm. s) zákona ) 

prejednáva priestupky v odpadovom 
hospodárstve podľa § 115 ods. 1 písm. g) a k) 
a ukladá za ne pokuty. 
 
Pozn. - skutková podstata: 
-  nakladá so stavebnými odpadmi alebo s 
odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 
(§115 ods. 1 písm. g) zákona) 
 
-  neposkytne obcou požadované údaje podľa §81 
ods. 17 , (§115 ods. 1 písm. k) zákona) 
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Bratislava, 1. júna 2016 
 

 
 

R O Z  H O D N U T I E  č. 11/2016  
 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
v oblasti odpadového hospodárstva  

 
 
Podľa čl. 9 ods. 7 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy vydávam toto 
rozhodnutie: 
 

Čl. 1  
 
 Mestská časť hlavného mesta Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu1)  
 

a) plní povinnosti držiteľa odpadu vo vzťahu k odpadu, s ktorým nakladá; povinnosť  
ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva podľa § 14 ods. 1 písm. g) plní prostredníctvom Bratislavy, a za tým 
účelom poskytuje údaje z evidencie Bratislave pre odpady uvedené v § 3 ods. 1 a 2 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. 
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len „vyhláška č. 366/2015 
Z. z.“) každoročne najneskôr do 10. januára  a pre odpady uvedené v § 3 ods. 3 
vyhlášky č. 366/2015 Z. z. do desiateho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí 
kalendárneho štvrťroka,   

b) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných 
odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na mestskú 
časť, ktorá má menej ako 5000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor, 

c) zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 
1. jedlých olejov a tukov z domácností, 
2. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, okrem domov v individuálnej 

bytovej výstavbe, a parkov vrátane odpadu z cintorínov v správe mestskej 
časti,  

d) je oprávnená zriadiť a prevádzkovať zberný dvor alebo zabezpečiť prevádzkovanie 
zberného dvora,  

e) umožní výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, 
príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich 
náklady užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber 
komunálnych odpadov, 

                                                           
1)  § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, ods. 3,  ods. 14 písm. a) a  ods. 18, § 67 ods. 3 písm. a) a b)   § 81 ods. 7 písm. b) bod 
1., ods. 7 písm. g) a h),  § 81 ods. 13, § 109 písm. a)  a § 115 ods. 3   zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a zmene a doplnení niektorých zákonov   



f) je oprávnená vyžiadať pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od prevádzkovateľa 
kuchyne,  držiteľa komunálneho odpadu a držiteľa drobného stavebného odpadu alebo 
od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi 
na jej území na plnenie povinnosti podľa § 14 ods. 1 písm. f), 

g) poskytuje informácie Bratislave pre účely vypracovania Programu odpadového 
hospodárstva Slovenskej republiky Bratislavy a dodržiava schválený program 
odpadového hospodárstva Bratislavy,  

h) zverejňuje informácie o nakladaní s objemnými odpadmi, jedlými olejmi a tukmi 
z domácností a biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad, ktoré na svojom území 
zabezpečuje a poskytuje tieto informácie v elektronickej forme Bratislave pre účely 
plnenia povinnosti Bratislavy zverejňovať na svojom webovom sídle podrobný 
všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi 
vrátane triedeného zberu, 

i) prijíma oznámenia o nezákonne umiestenom odpade na jej území a informuje o týchto 
oznámeniach Bratislavu a orgán štátnej  správy odpadového hospodárstva,  

j) zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu umiesteného v rozpore so zákonom o odpadoch na jej území, 
okrem územia uvedeného v čl. 43 ods. 5 písm. o) a p),  ak nebola určená osoba 
povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom podľa § 15 ods. 9 
až 12,   

k) zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného 
stavebného odpadu umiesteného v rozpore so zákonom o odpadoch na jej území, 
okrem územia uvedeného v čl. 43 ods. 5 písm. o) a p), bezodkladne po zistení 
umiestnenia takéhoto odpadu bez uplatnenia postupu podľa § 15 ods. 3 až 17,  

l) odstráni a následne umiestni na určené parkovisko vozidlo z miestnej komunikácie III. 
a IV. triedy alebo verejného priestranstva v správe mestskej časti alebo ak ide o iné 
miesto, tak so súhlasom vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak 
držiteľ vozidla 

1. nesplnil povinnosť podľa § 67 ods. 1 písm. a) a vozidlo poškodzuje životné 
prostredie [ podľa § 67 ods. 3 až 8 ] alebo  

2. nesplnil povinnosť podľa § 67 ods. 1 písm. a) a vozidlo ohrozuje životné 
prostredie  alebo narušuje estetický vzhľad územia mestskej časti či osobitne 
chránenej časti prírody a krajiny [podľa § 67 ods. 10 a 11]     

m) zabezpečuje zber a prepravu komunálneho odpadu vznikajúceho pri čistení 
komunikácií III. a IV. triedy a verejných priestranstiev,  ktoré sú v správe mestskej 
časti a pri správe a údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú 
v správe mestskej časti  a pri údržbe trhovísk. 

n) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa § 115 ods. 1 písm. g) a k) 
a ukladá za ne pokuty. 

 
Čl. 2  

 
Toto rozhodnutie nadobúda účinnosť 1. júna 2016. 

 
  
 

JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r.   
          Primátor 
 



 
 

Výpis  
 
zo zasadnutia  Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia 
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo 
dňa 14.6.2016 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 

zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  po prerokovaní predloženého 

materiálu  odporúča  Mestskému zastupiteľstvu hlavného  mesta SR Bratislavy  schváliť 

rozhodnutie primátora č. 11/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti 

odpadového hospodárstva,  

 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 8, za: 8, proti: 0, zdržal sa: 0   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Za správnosť opisu : RNDr. Anna Calpašová  
V Bratislave, 14.6.2016 

 



 

 

Návrh na schválenie rozhodnutia č. 11/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva  

Uznesenie 351/2016 
zo dňa 16.06.2016  

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť rozhodnutie č. 11/2016 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o pôsobnosti 
mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva.  

- - -  

 
 

 






