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Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR Bratislavy
schvaľuje

dodatok Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového
hospodárstva.

Dôvodová správa
A. Všeobecná časť:
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. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov.
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 (rozšírenie
skutkových podstát priestupkov, ktoré je oprávnená obec prejednávať).
Najvýznamnejšia zmena sa týka zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov za zber
vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť
výrobcov za vybrané výrobky, t.j. vyhradené výrobky. Vyhradeným výrobkom sú
elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obaly, vozidlá, pneumatiky a neobalové výrobky.
Oproti doterajšiemu stavu výrobcovia obalov preberajú aj finančnú zodpovednosť za
odpad z obalov a za odpad z neobalových výrobkov.
Cieľom navrhovaného dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy je:
•

zosúladiť ustanovenia Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej
len „štatút“) s platnými ustanoveniami zákon o odpadoch, s tým, že sa zachováva
pôvodná koncepcia rozdelenia úloh samosprávy Bratislavy a prenesených pôsobností
medzi Bratislavu a jej mestské časti,

•

precizovať niektoré prenesené kompetencie tak, aby nedochádzalo v praxi k rôznym
výkladom štatútu, a to v spojení s povinnosťami, ktoré vyplývajú zo zákona
o odpadoch a

•

rozdeliť úlohy samosprávy Bratislavy a prenesených pôsobností medzi Bratislavu a jej
mestské časti s prihliadnutím na to, či jednotlivé samosprávne úlohy sú celomestského
charakteru alebo sú miestneho významu a je vhodnejšie ich riešiť na úrovni mestskej
časti.

B. Osobitná časť:
K bodu 1
písm. a)
Bratislava vo vzťahu ku komunálnemu odpadu je držiteľom komunálneho odpadu, ktorý
vzniká na jej území, tzn. že sa na ňu vzťahujú povinností držiteľa odpadu taxatívne
vymedzené v § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.
Bratislava, v prípade komunálnych odpadov, s ktorými nakladajú mestské časti bude
zabezpečovať plnenie povinnosti ohlasovať údaje do evidencie príslušnému orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva (§ 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch). Mestské časti
budú ohlasovať údaje do evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva v súlade s vyhláškou Ministerstva životného prostredia SR č. 366/2015 Z. z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti prostredníctvom Bratislavy (článok 44 ods.
3 písm. a) návrhu dodatku štatútu).
písm. b)
Povinnosť vypracúvať Program odpadového hospodárstva Bratislavy (ďalej len „POH BA“)
je povinnosťou celomestského charakteru. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje ponechať túto
povinnosť Bratislave. Mestské časti budú poskytovať informácie Bratislave za účelom
vypracovania POH BA (článok čl. 44 ods. 3 písm. g) dodatku štatútu).
písm. c)
Povinnosť vydávať všeobecne záväzne nariadenie, ktorým sa upravia podrobnosti o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi pre celé územie Bratislavy,
v rozsahu vymedzenom v ustanovení § 81 ods. 8 zákona o odpadoch je celomestského
charakteru. Z uvedeného dôvodu sa navrhuje ponechať túto povinnosť Bratislave.
písm. d)
Navrhuje sa, aby Bratislava pokračovala v zabezpečovaní zberu a prepravy zmesového
komunálneho odpadu vznikajúceho na celom území Bratislavy vrátane zabezpečenia
zberných nádob zodpovedajúcich zavedenému systému zberu zmesového komunálneho
odpadu.
písm. e)
Navrhuje sa, aby Bratislava zabezpečovala zavedenie a vykonávanie triedeného zberu pre
papier, plasty, kovy a sklo.
Vzhľadom na požiadavku zavedenia zberu a vykonávania zberu jedlých olejov a tukov
z domácností, ktorá spočíva, okrem splnenia povinností nakladať s jedlými olejmi a tukmi
v súlade so zákonom o odpadoch, v určení miest pre zberné nádoby vhodných pre tento druh
odpadu a v pokrytí územia, na ktorom sa môže tento zber vykonávať, sa navrhuje ponechať
túto samosprávnu úlohu jednak Bratislave a zároveň ju preniesť aj na mestské časti (článok čl.
44 ods. 3 písm. c) dodatku štatútu).

Zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad
a parkov vrátane odpadu z cintorínov sa navrhuje rozdeliť tak, že Bratislave ostane povinnosť
zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov
zo záhrad z domov v individuálnej bytovej výstavbe a z parkov vrátane odpadu z cintorínov
v správe hlavného mesta. Na mestské časti sa prenesie zavedenie a vykonávanie triedeného
zberu ostatného biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad (napr. záhradkárskych osád) a z
parkov vrátane odpadu z cintorínov v správe mestskej časti ( čl. 44 ods. 3 písm. d) návrhu
dodatku štatútu). Deľba tejto samosprávnej úlohy vychádza z predchádzajúcej deľby a z
praxe.
písm. f)
Podľa § 81 ods. 22 zákona o odpadoch, obec môže pre nakladanie s odpadmi z obalov a
odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s odpadmi z obalov uzavrieť zmluvu len s
jednou organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly na obdobie najmenej jedného
kalendárneho roka.
V zmysle citovaného ustanovenia sa navrhuje ponechať povinnosť uzavrieť zmluvu
s organizáciou zodpovednosti výrobcov podľa § 59 ods. 2 a 3 zákona o odpadoch, výlučne
Bratislave. Na základe zmluvy bude umožnené organizácii zodpovednosti výrobcov na obaly
vykonať na jej náklady zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov v Bratislave.
písm. g)
Podľa § 81 ods. 7 písm. d) zákona o odpadoch obec je povinná umožniť výrobcovi
elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo
príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady
1. zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností
a použitých prenosných batérií a akumulátorov,
2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych
odpadov.
Samosprávnu úlohu podľa § 81 ods. 7 písm. d) bod 1. zákona o odpadoch sa navrhuje
ponechať Bratislave z dôvodu zavedenia jednotného systému zberu elektroodpadu z
domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov prostredníctvom všeobecne
záväzného nariadenia, a tiež z dôvodu ponechanej kompetencie uzatvárať zmluvy
s organizáciami zodpovednosti výrobcov týchto vyhradených výrobkov.
Povinnosť umožniť výrobcom elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a
akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov
užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych
odpadov sa navrhuje jednak ponechať Bratislave a vzhľadom na doterajšiu prax ako aj na
existenciu zberných dvorov na mestských častiach preniesť túto povinnosť aj na mestské časti
(článok 44 ods. 3 písm. f) dodatku štatútu).
písm. h)
Navrhuje sa povinnosť obce podľa § 81 ods. 7 písm. g) zákona o odpadoch zabezpečiť podľa
potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia ponechať Bratislave.

V súčasnosti je zavedený systém vykonávania kalendárového (mobilného) zberu týchto
odpadov centrálne Bratislavou. Harmonogram zberu Bratislava sa spracúva v súčinnosti s
mestskými časťami.
Mestské časti môžu vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z
domácností s obsahom škodlivých látok na zbernom dvore v prípade, ak ho prevádzkujú.
písm. i)
Povinnosť podľa § 81 ods. 7 písm. h) zákona o odpadoch zverejňovať na webovom sídle
podrobný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu
na území hlavného mesta ostáva Bratislave. Informácie o zbere objemných odpadov, olejov a
tukov, triedenom zber biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a o zberných dvoroch,
ktoré budú zriaďovať mestské časti, budú mestské časti poskytovať Bratislave za účelom
plnenia tejto povinnosti.
písm. j)
Navrhuje sa ponechať kompetenciu uzatvárať zmluvy podľa § 81 ods. 13 zákona o odpadoch
Bratislave, a to z dôvodu zodpovednosti Bratislavy ako obce za nakladanie s komunálnym
odpadom a drobným stavebným odpadom na území hlavného mesta podľa § 81 ods. 1 zákona
o odpadoch, a tiež z dôvodu, že Bratislava má postavenie účastníka povoľovacieho konania
podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) až t) zákona o odpadoch.
Pri uzatváraní takejto zmluvy Bratislava overuje subjekt z hľadiska oprávnení podľa zákona
o odpadoch (overenie príslušných rozhodnutí a povolení na nakladanie s odpadmi, spôsob
zabezpečenia nakladania s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva). Okrem
spôsobu a podmienok zberu a prepravy odpadov (tak, aby boli v súlade s platným POH BA
a so všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta), sa prostredníctvom zmluvy
zabezpečuje získavanie údajov k evidencii odpadu a plnenie povinnosti hlavného mesta ako
držiteľa odpadu podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch vo vzťahu ku komunálnym odpadom.
Zmluva je bezodplatná.
Na základe tejto zmluvy, tzv. „licenčnej zmluvy“ vznikne subjektu oprávnenie vykonávať na
území hlavného mesta zber vrátane kalendárového (mobilného) zberu a prepravu
komunálnych odpadov.
Samotný výkon činnosti, ktorý sa týka zberu a prepravy zložiek komunálnych odpadov,
za ktoré zodpovedá mestská časť alebo Bratislava, bude predmetom osobitnej zmluvy
so subjektom a mestskou časťou alebo Bratislavou uzatvorenej v súlade platnými právnymi
predpismi (podľa Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní).
Pre zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov na území hlavného mesta,
platí, že vykonávať takýto zber môže len ten subjekt, ktorý má uzatvorenú okrem zmluvy
s hlavným mestom podľa § 81 ods. 13 zákona o odpadoch, aj zmluvu (§ 59 ods. 4 zákona
o odpadoch) s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou hlavné mesto uzatvorilo
zmluvu.
písm. k)
Podľa § 81 ods. 16 zákona o odpadoch je obec oprávnená požadovať potrebné informácie na
plnenie povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g) od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa
komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s
komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území obce.

Z dôvodu, že Bratislava plní povinnosti držiteľa odpadu, ktoré vyplývajú z postavenia obce
ako držiteľa odpadu (§ 81 ods. 1 a ods. 7 zákona o odpadoch) sa navrhuje právo obce
požadovať potrebné informácie od prevádzkovateľa kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu
a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi
odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta podľa § 81 ods. 16
zákona o odpadoch ponechať Bratislave a preniesť aj na mestskú časť (článok 44 ods. 3 písm.
g) dodatku štatútu).
písm. l)
Podľa § 81 ods. 20 zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť množstvový zber drobného
stavebného odpadu.
Spôsob zberu drobného stavebného odpadu sa upravuje vo všeobecne záväznom nariadení
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Financovanie
nakladania s množstvovým zberom drobného stavebného odpadu sa zabezpečuje
prostredníctvom miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
upraveným vo všeobecne záväznom nariadení o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady. Splnomocnenie na vydanie oboch všeobecne záväzných
nariadeniach je ponechané Bratislave. Zber drobného stavebného odpadu sa bude realizovať
na zberových dvoroch, a ich zriaďovanie sa navrhuje ponechať Bratislave, a tiež preniesť ich
zriaďovanie na mestské časti.
písm. m)
Nakoľko zodpovednosť za nakladanie s triedeným zberom jednotlivých zložiek komunálneho
odpadu je rozdelená medzi Bratislavu a mestské časti a súčasťou systému triedneho zberu
zložiek komunálneho odpadu sú aj zberné dvory, ktoré podliehajú povoľovaciemu konaniu
podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, z dôvodu jednoznačného určenia účastníka
konania – žiadateľa sa navrhuje explicitne vyjadriť oprávnenie zaviesť do systému triedeného
zberu aj zberný dvor, tak pre Bratislavu ako aj pre mestské časti (čl. 44 ods. 3 písm. e)
dodatku štatútu).
písm. n) až p)
Navrhuje sa zachovať princíp rozdelenia zodpovednosti a povinnosti obce zhodnotiť alebo
zneškodniť komunálny odpad a drobný stavebný odpad umiestený v rozpore so zákonom
o odpadoch na území hlavného mesta (ďalej len „nezákonne uložený odpad“).
To znamená, že Bratislava bude naďalej zodpovedná za zabezpečenie zhodnotenia alebo
zneškodnenia nezákonne uloženého odpadu na nehnuteľnostiach, ktoré sú vo vlastníctve
a v správe Bratislavy, bude účastníkom konania o určení zodpovednej osoby podľa § 15
ods. 3 až 17 zákona o odpadoch, a v prípade, že v tomto konaní nebude určená osoba
zodpovedná za tento odpad, bude povinná sa o tento odpad v súlade so zákonom o odpadoch
postarať.
V súlade s § 15 ods. 18 zákona o odpadoch na týchto nehnuteľnostiach môže Bratislava
zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu bezodkladne po zistení jeho
umiestnenia, a to bez použitia postupu správneho konania podľa § 15 ods. 3 až 17.
V súvislosti s nezákonne uloženým odpadom Bratislava prijíma oznámenia a informuje o nich
príslušný orgán štátnej správy podľa § 15 ods. 1 a 3 zákona o odpadoch.
písm. q)

Navrhuje sa oprávnenie prijímať údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo
vykúpeného odpadu od toho, kto vykonáva zber, resp. výkup odpadu od fyzickej osoby
ponechať Bratislave ( § 16 ods. 2 písm. b) zákona o odpadoch) z dôvodu a v súvislosti
s plnením povinnosti Bratislavy zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu pre
papier, plasty, kovy a sklo, v súvislosti s oprávnením uzavrieť zmluvu s organizáciou
zodpovednosti výrobcov, zmluvu podľa § 81 ods. 13 zákona o odpadoch a s plnením
povinnosti Bratislavy ako držiteľa komunálneho odpadu podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g)
zákona o odpadoch.
písm. r)
Podľa § 113 ods. 4 zákona o odpadoch účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods.
1 písm. a), c), d), j) až n), p) až t), je vždy aj obec, na ktorej území sa zariadenie na
zneškodňovanie odpadov alebo zariadenie na zhodnocovanie odpadov nachádza alebo sa
zamýšľa umiestniť alebo na ktorej území sa dekontaminácia alebo zneškodňovanie použitých
polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení vykonáva alebo sa zamýšľa
vykonávať.
Vychádzajúc z predchádzajúcej úpravy sa navrhuje ponechať postavenie obce ako účastníka
konania v povoľovacích konaniach podľa zákona o odpadoch Bratislave.
Bratislava ako účastník konania sa bude vyjadrovať k umiestňovaniu, prípadne rozširovaniu
zariadení na zneškodňovanie odpadov alebo zariadení na zhodnocovanie odpadov nielen
z hľadiska odpadového hospodárstva, ale bude aj skúmať súlad umiestňovania zariadenia
resp. zámeru umiestňovať zariadenia aj so schváleným územným plánom Bratislavy.
písm. s)
Podľa § 67 ods. 1 zákona o odpadoch držiteľ vozidla je povinný
a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na ktorom poškodzuje alebo
ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne chránenej časti
prírody a krajiny a
b) umiestniť a uchovávať vozidlo tak, aby nepoškodzovalo alebo neohrozovalo životné
prostredie, aby sa zachoval estetický vzhľad obce alebo osobitne chránenej časti prírody a
krajiny.
V oblasti úpravy nakladania so starými vozidlami ako odpadom došlo k výraznej zmene,
ktorá spočíva v tom, že dodržiavanie povinností podľa § 67 ods. 1 zákona o odpadoch sa
vzťahuje na každého držiteľa vozidla, teda nie na držiteľa starého vozidla (odpadu).
Zákon o odpadoch rozlišuje dva postupy pri odstraňovaní a umiesťovaní vozidla na určené
parkovisko, t.j.
1. ak držiteľ vozidla nesplnil povinnosť vyplývajúcu z § 67 ods. 1 a vozidlo poškodzuje
životné prostredie (§ 67 ods. 2 až 4 zákona o odpadoch- bezodkladné odstránenie vozidla na
určené parkovisko) a
2. ak držiteľ vozidla nesplnil povinnosť zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z
miesta, na ktorom ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či
osobitne chránenej časti prírody a krajiny (§ 67 ods. 10 a 11 zákona o odpadoch, 60-dňová
výzva držiteľovi vozidla na splnenie povinnosti odstrániť takéto vozidlo).
Návrh rozdelenia samosprávnej úlohy vychádza z pôvodnej deľby úloh v oblasti zabezpečenia
odstránenia starého vozidla z územia hlavného mesta. To znamená, že sa Bratislave
ponecháva povinnosť odstraňovať a následne umiestniť na určené parkovisko vozidlo

postupom podľa § 67 ods. 2 až 4 ako aj postupom podľa 67 ods. 10 a 11 zákona o odpadoch
v prípade, ak je Bratislava správcom cesty alebo verejného priestranstva (§ 63 ods. 2 písm. a)
zákona o odpadoch).
písm. t)
Navrhuje sa ponechať ohlasovaciu povinnosť do informačného systému odpadového
hospodárstva podľa § 103 zákona o odpadoch Bratislave.
písm. u) a v)
V ustanoveniach § 24 ods. 8 až 12 zákona o odpadoch je upravený prechod práv a povinností
súvisiacich s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním a zabezpečením starostlivosti
o skládku odpadov vrátane prechodu dispozičného práva k účelovej finančnej rezerve
v prípade, ak prevádzkovateľ skládky zanikne bez právneho nástupcu, alebo ak bol
na prevádzkovateľa skládky odpadov vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol
zamietnutý pre nedostatok majetku na obce.
Tento prechod práv a povinnosti prevádzkovateľa skládky na obec sa navrhuje explicitne
vyjadriť v štatúte a ponechať Bratislave.
písm. w)
Podľa definície komunálneho odpadu ustanovenej v § 80 ods. 1 druhej vety zákona
o odpadoch, komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež
pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo
v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
Z citovaného ustanovenia vyplýva, že komunálnym odpadom je aj odpad, ktorý vzniká pri
plnení činností niektorých samosprávnych úloh Bratislavy a správy majetku Bratislavy.
Nakoľko uvedená skutočnosť v doteraz platnom znení štatútu nebola explicitne vyjadrená
v kompetenciách Bratislavy, navrhuje sa zodpovednosť za komunálny odpad vznikajúci pri
plnení činností niektorých samosprávnych úloh a správy majetku doplniť. Bratislava bude
zodpovedná za komunálny odpad, ktorý vznikne pri údržbe verejných komunikácií I. a II.
triedy, verejných priestranstiev a verejnej zelene , ktoré sú v správe Bratislavy.
K bodu 2
Poznámky pod čiarou odkazujú na konkrétne ustanovenia zákona o odpadoch.
K bodu 3
písm. a)
Mestská časť vo vzťahu ku komunálnemu odpadu, ktorý jej vzniká pri plnení činnosti
samosprávnych úloh a správy majetku, je držiteľom komunálneho odpadu, tzn., že sa
vzťahujú na ne povinnosti držiteľa odpadu taxatívne vymedzené v § 14 ods. 1 zákona
o odpadoch. Navrhuje sa explicitne stanoviť výnimku z povinnosti držiteľa odpadu, ktorý
vyplýva z § 14 ods. 1 písm. g) zákona o odpadoch, t. j. ohlasovať údaje z evidencie
príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva a uchovávať ohlásené údaje.

Bude sa uplatňovať centrálny systém ohlasovania údajov z evidencie prostredníctvom
Bratislavy.
Za tým účelom mestská časť bude poskytovať údaje z evidencie Bratislave na vyplnenom
tlačive „Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním“ podľa vzoru uvedenom v prílohe č. 2
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.
Určujú sa termíny na poskytnutie údajov tak, aby Bratislava mohla splniť ohlasovacie
povinnosti stanovené vyhláškou.
písm. b)
Podľa § 81 ods. 7 písm. g) zákona o odpadoch obec je povinná zabezpečiť podľa potreby,
najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek
komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia
alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej
území je zriadený zberný dvor,
Navrhuje sa, aby mestská časť v zmysle doteraz platného delenia samosprávnych úloh
a zavedeného systému zberu v oblasti odpadového hospodárstva naďalej zabezpečovala zber
a prepravu objemných odpadov.
Výnimkou zabezpečiť tento spôsob nakladania s odpadmi by bola mestská časť, ktorá má
menej ako 5000 obyvateľov a má zriadený zberný dvor.
písm. c) a d)
Odôvodnenie k preneseniu samosprávnej úlohy zaviesť a vykonávať triedený zber jedlých
olejov a tukov z domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad je uvedené
v odôvodnení k bodu 1 písm. e).
písm. e)
Odôvodnenie k návrhu explicitne vyjadriť oprávnenie zriadiť a prevádzkovať zberný dvor
alebo zabezpečiť prevádzkovanie zberného dvora mestskou časťou je uvedené v odôvodnení
k bodu 1 písm. m).
písm. f)
Odôvodnenie k preneseniu samosprávnej úlohy umožniť výrobcom elektrozariadení
a prenosných batérií a akumulátorov realizovať triedený zber na mestské časti je uvedené
v odôvodnení k bodu 1 písm. g).
písm. g)
Z dôvodu, že mestská časť plní povinnosti držiteľa odpadu, ktoré jej vyplývajú z postavenia
obce ako držiteľa odpadu v samosprávnych úlohách, ktoré sú prenesené na mestskú časť
štatútom, navrhuje sa preniesť právo obce požadovať potrebné informácie od prevádzkovateľa
kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a od držiteľa drobného stavebného odpadu alebo od
toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na území
mestskej časti v zmysle § 81 ods. 16 zákona o odpadoch na mestskú časť, a to za účelom
zabezpečenia plnenia povinností podľa § 14 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch (viesť a
uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi).

písm. h) a i)
Za účelom informovanosti pôvodcov odpadu o nakladaní s komunálnymi odpadmi mestské
časti budú povinné zverejňovať informácie o nakladaní s objemnými odpadmi, jedlými olejmi
a tukmi z domácností a biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad, ktoré na svojom území
zabezpečuje (napr. (zverejňovanie harmonogramov zberu, miest, kde môžu pôvodcovia
odpadu odpad odovzdať) na svojom webovom sídle.
Explicitne sa vyjadruje povinnosť mestskej časti poskytovať informácie Bratislave pre účely
vypracovania POH BA a za účelom plnenia povinnosti Bratislavy zverejniť na svojom
webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania
s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu.
písm. j), k), l) a m)
Ako je to uvedené v odôvodnení k bodu 1 k písmenu n) až p), navrhuje sa zachovať princíp
rozdelenia zodpovednosti a povinnosti obce zhodnotiť alebo zneškodniť komunálny odpad
a drobný stavebný odpad umiestený v rozpore so zákonom o odpadoch na území hlavného
mesta (ďalej len „nezákonne uložený odpad“), a to tak, že mestská časť bude zodpovedná
za zabezpečenie zhodnotenia alebo zneškodnenia takto uloženého odpadu na jej území okrem
územia, ktoré je vo vlastníctve a v správe Bratislavy.
Mestská časť bude zodpovedná za zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne uloženého
odpadu, ktorý bude uložený na nehnuteľnostiach v jej vlastníctve, alebo vo vlastníctve
Bratislavy a v správe mestskej časti alebo na nehnuteľnostiach vo vlastníctve iných osôb.
Mestská časť bude účastníkom konania o určení zodpovednej osoby podľa § 15 ods. 3 až 17
zákona o odpadoch a v prípade, že v tomto konaní nebude určená osoba zodpovedná za tento
odpad, bude povinná sa o tento odpad v súlade so zákonom o odpadoch postarať.
V súlade s § 15 ods. 18 zákona o odpadoch mestská časť bude oprávnená na týchto
nehnuteľnostiach zabezpečiť zhodnotenie alebo zneškodnenie tohto odpadu bezodkladne po
zistení jeho umiestnenia, a to bez použitia postupu správneho konania podľa § 15 ods. 3
až 17.
V súvislosti s nezákonne uloženým odpadom mestská časť bude prijímať oznámenia
o nezákonne uloženom odpade a ďalej informovať o nich príslušný orgán štátnej správy podľa
§ 15 ods. 1 a 3 zákona o odpadoch a Bratislavu.
písm. n)
Rozdelenie povinnosti odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko vozidlo vychádza
zo súčasného stavu v oblasti zabezpečenia odstránenia starého vozidla z územia hlavného
mesta.
To znamená, že na mestskú časť sa prenáša povinnosť odstrániť a následne umiestniť 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, a to v prípade
1. ak držiteľ vozidla nesplnil povinnosť vyplývajúcu z § 67 ods. 1 zákona o odpadoch a
vozidlo poškodzuje životné prostredie (§ 67 ods. 2 až 4 zákona o odpadoch - bezodkladné
odstránenie vozidla na určené parkovisko) a

2. ak držiteľ vozidla povinnosť zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla z miesta, na
ktorom ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce či osobitne
chránenej časti prírody a krajiny (§ 67 ods. 10 a 11 zákona o odpadoch - 60-dňová výzva
držiteľovi vozidla na splnenie povinnosti odstrániť takéto vozidlo).
písm. o)
Podľa definície komunálneho odpadu ustanovenej v § 80 ods. 1 druhej vety zákona
o odpadoch, komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení
verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež
pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo
v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
Z citovaného ustanovenia vyplýva, že komunálnym odpadom je aj odpad, ktorý vzniká pri
plnení činností niektorých samosprávnych úloh mestskej časti a správy majetku mestskej
časti obce. Nakoľko mestská časť je zodpovedná za komunálny odpad, ktorý vznikne pri
údržbe verejných komunikácií III. a IV. triedy, verejných priestranstiev a verejnej zelene,
ktoré sú v správe mestskej časti, navrhuje sa explicitne vyjadriť zodpovednosť za komunálny
odpad, ktorý vzniká pri plnení samosprávnych funkcií a pri správe majetku.
K bodu 4
Poznámky pod čiarou odkazujú na konkrétne ustanovenia zákona o odpadoch.
K bodu 5 a 7
V ustanovení § 109 zákona o odpadoch sa vymedzuje postavenie obce ako orgánu štátnej
správy odpadového hospodárstva, ktorá prejednáva priestupky v rozsahu uvedenom § 115
ods. 3 zákona o odpadoch a ukladá za ne pokuty a poskytuje držiteľovi odpadu informácie
o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území obce.
Zákon o odpadoch rozšíril okruh skutkových podstát, ktoré môže prejednávať obec a ukladať
za ne pokuty.
V rámci prenesenej pôsobnosti v oblasti odpadového hospodárstva sa navrhuje zachovať
pôvodné delenie kompetencie, t. j. Bratislave zostáva právomoc prejednávať priestupky
a ukladať pokuty za ne, ktoré sú uvedené v ustanovení § 115 ods. 1 písm. a) až f) a písm. h)
až k) zákona a povinnosť poskytovať držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti
zariadení na nakladanie s odpadmi na území Bratislavy.
Mestská časť bude prejednávať priestupky podľa § 115 ods. 1 písm. g) a k) zákona
o odpadoch, t. j. v prípade podozrenia z nakladania so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi
z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4 zákona a v prípade neplnenia povinnosti fyzickej osoby
poskytnúť údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch.
K bodu 6 a 8
Poznámky pod čiarou odkazujú na konkrétne ustanovenia zákona o odpadoch.

/Návrh/
Dodatok č...
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
z ............2016
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11
ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. ....
sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 43 odsek 5 znie:
„(5) Bratislava podľa osobitného predpisu 82)
a) plní povinnosti držiteľa komunálneho odpadu,
b) vypracúva Program odpadového hospodárstva hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy,
c) nariadením upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v rozsahu ustanovenom v § 81 ods. 8,
d) zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na území
Bratislavy na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia vrátane zabezpečenia
zberných nádob zodpovedajúcich zavedenému systému zberu zmesového
komunálneho odpadu,
e) zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1. pre papier, plasty, kovy a sklo,
2. jedlých olejov a tukov z domácností,
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad z domov v individuálnej bytovej
výstavbe a parkov vrátane odpadu z cintorínov v správe hlavného mesta,
f) uzatvára zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 59 ods. 2
a poskytuje údaje organizácii zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 5 písm. d)
druhého bodu,
g) umožní výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a akumulátorov,
príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich
náklady
1. zaviesť a prevádzkovať na území Bratislavy systém oddeleného zberu
elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov,
2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber
komunálnych odpadov,
h) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich
zhodnotenia alebo zneškodnenia,
i) zverejňuje na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého
systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu,
j) je oprávnená uzatvárať zmluvy na zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu
komunálnych odpadov,

k) 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 území Bratislavy na plnenie povinnosti podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g),
l) je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu,
m) je oprávnená zriadiť a prevádzkovať zberný dvor alebo zabezpečiť prevádzkovanie
zberného dvora,
n) prijíma oznámenia o nezákonne umiestenom odpade na území Bratislavy a informuje
o týchto oznámeniach orgán štátnej správy odpadového hospodárstva,
o) zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu umiesteného v rozpore so zákonom o odpadoch na území hlavného
mesta, ktoré je vo vlastníctve a v správe Bratislavy, ak nebola určená osoba povinná
zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom podľa § 15 ods. 9 až 12,
p) zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu umiesteného v rozpore so zákonom o odpadoch, na území
hlavného mesta, ktoré je vo vlastníctve a v správe Bratislavy, bezodkladne po zistení
umiestnenia takéhoto odpadu bez uplatnenia postupu podľa § 15 ods. 3 až 17,
q) prijíma údaje o druhu a množstve vyzbieraného komunálneho odpadu alebo
vykúpeného komunálneho odpadu,
r) je účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p)
až t), ak sa na území Bratislavy zariadenie na zneškodňovanie odpadov alebo
zariadenie na zhodnocovanie odpadov nachádza alebo sa zamýšľa umiestniť alebo sa
vykonáva alebo sa zamýšľa vykonávať na území Bratislavy dekontaminácia alebo
zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných
zariadení,
s) je povinná odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko vozidlo z miestnej
komunikácie I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy alebo verejného
priestranstva vo vlastníctve a v správe Bratislavy, ak držiteľ vozidla
1. nesplnil povinnosti podľa § 67 ods. 1 písm. a) a vozidlo poškodzuje životné
prostredie [podľa § 67 ods. 3 až 8 ] alebo
2. nesplnil povinnosti podľa § 67 ods. 1 písm. a) a vozidlo ohrozuje životné
prostredie alebo narušuje estetický vzhľad územia hlavného mesta, či osobitne
chránenej časti prírody a krajiny [podľa § 67 ods. 10 a 11],
t) ohlasuje do informačného systému odpadového hospodárstva údaj o výške miestneho
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zberných dvoroch na
území Bratislavy,
u) je oprávnená žiadať prevádzkovateľa skládky odpadov, aby preukázal aktuálnu výšku
účelovej finančnej rezervy,
v) nadobúda práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním
alebo zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov, vrátane práva nakladať
s prostriedkami finančnej účelovej rezervy v prípade, ak pred ukončením uzavretia,
rekultivácie, monitorovania alebo zabezpečenia starostlivosti o skládku odpadov po jej
uzavretí sa prevádzkovateľ skládky odpadov rozhodol ukončiť svoje podnikanie bez
právneho nástupcu alebo ak bol na prevádzkovateľa skládky odpadov vyhlásený
konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo
mu bola povolená reštrukturalizácia,
w) zabezpečuje zber a prepravu komunálneho odpadu vznikajúceho pri čistení
komunikácií I. a II. triedy a verejných priestranstiev, ktoré sú vo vlastníctve a v správe

Bratislavy a pri správe a údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú
vo vlastníctve a v správe Bratislavy.“.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 82 znie:
„ 82) § 10 ods. 1, § 14 ods. 1, § 15 ods. 1 ods. 3, ods. 14 písm. a) a ods. 18, § 16 ods. 2
písm. b), § 19 ods. 1 písm. g), § 24 ods. 8 a 9, § 67 ods. 3 písm. a), § 81 ods. 7, ods. 8,
ods. 13, ods. 16, ods. 17, ods. 20 a ods. 22 a § 103 ods. 7 zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3. V čl. 44 odsek 3 znie:
„ (3) Mestská časť podľa osobitného predpisu 84)
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 20. 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 území Bratislavy je zriadený zberný
dvor,
c) je oprávnená zaviesť a vykonávať triedený zber jedlých olejov a tukov z domácností,
d) zabezpečuje zber a prepravu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, okrem
domov v individuálnej bytovej výstavbe, a parkov vrátane odpadu z cintorínov
v správe mestskej časti,
e) je oprávnená zriadiť a prevádzkovať zberný dvor alebo zabezpečiť prevádzkovanie
zberného dvora,
f) 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,
g) 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 území Bratislavy na plnenie povinnosti podľa § 14 ods. 1 písm. f),
h) poskytuje informácie Bratislave na účely vypracovania Programu odpadového
hospodárstva Slovenskej republiky Bratislavy a dodržiava schválený program
odpadového hospodárstva Bratislavy,
i) 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

j)
k)
l)

m)

n)

o)

všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi
vrátane triedeného zberu,
prijíma oznámenia o nezákonne umiestenom odpade na území Bratislavy
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 území
Bratislavy, 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 území
Bratislavy, 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,
odstraňuje vozidlo z miestnej komunikácie III. a IV. triedy alebo verejného
priestranstva, ak verejné priestranstvo je vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti;
ak ide o iné miesto, odstraňuje vozidlo, ak s tým súhlasí vlastník 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],
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.“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 84 znie:
„84) § 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 2. a 3., ods. 7 písm. g) a h), § 81 ods. 13 a ods. 16 zákona č.
79/2015 Z. z.“.
5. V čl. 68 ods. 4 znie:
„(4) Bratislava podľa osobitného predpisu 129):
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa § 115 ods. 1 písm. a) až
f) a písm. h) až k) a ukladá za ne pokuty,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území Bratislavy.“.
6. Poznámka pod čiarou k odkazu 129 znie:
„ 129) § 109 a §115 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z.“.
7. V čl. 69 ods. 3 znie:
„ (3) Mestská časť podľa osobitného predpisu 132) prejednáva priestupky v odpadovom
hospodárstve podľa § 115 ods. 1 písm. g) a k) a ukladá za ne pokuty.“.

8. Poznámka pod čiarou k odkazu 132 znie
„ 132) § 109 písm. a) a § 115 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z.“.

Čl. II
Tento dodatok nadobúda účinnosť ... ... .

JUDr. Ivo Nesrovnal
primátor

Informácia o priebehu schvaľovacieho procesu k návrhu dodatku Štatútu hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva

Podľa Rozhodnutia č. 6/2013 primátora hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy o príprave, schvaľovaní a vydávaní všeobecne záväzných právnych predpisov
a interných predpisov, po prerokovaní návrhu dodatku Štatútu na pravidelnej porade
primátora, bol návrh dodatku Štatútu doručený dňa 24.6.2016 mestským častiam na
pripomienkovanie s určenou lehotou 30 dní. Doručené pripomienky mestských častí boli
vyhodnotené a zapracované do návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, následne bol predložený na rokovanie pravidelnej porady primátora dňa 16.8.2016
za účelom udelenia súhlasu s ich vyhodnotením a zapracovaním a s predložením materiálu na
rokovanie Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby
Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy konanej dňa
13.9.2016. Po prerokovaní návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy touto komisiou, primátor v zmysle čl. 103 ods. 2 Štatútu hl. mesta
Slovenskej republiky Bratislavy, požiadal starostov mestských častí o písomné
stanoviská miestnych zastupiteľstiev k návrhu dodatku Štatútu. Do dnešného dňa zatiaľ
evidujeme 8 súhlasných a 2 nesúhlasné stanoviská k návrhu dodatku Štatútu, ktorých
prehľad je spracovaný v priloženej tabuľke. MČ Bratislava –Petržalka, Rača a Lamač
mali k návrhu zásadné pripomienky, ktoré hlavné mesto neakceptovalo. K uvedenému
má hlavné mesto po konzultácii z legislatívno – právnym oddelením nasledovné
stanovisko:

Stanovisko hlavného mesta k neakceptácii pripomienok Mestskej časti
Petržalka k návrhu dodatku Štatútu Čl. I, bod 1., čl. 43 odsek 5, písm.
o) a r)
Navrhované znenia dodatku Štatútu:
Hlavné mesto:
o) „zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu umiesteného v rozpore so zákonom o odpadoch na území hlavného
mesta, ktoré je vo vlastníctve a v správe Bratislavy, ak nebola určená osoba povinná
zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom podľa § 15 ods. 9 až 12,“
Mestská časť Petržalka:
o) „nakladá s nezákonne umiestneným odpadom na území v Bratislave, okrem
pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti“
Hlavné mesto:
r) „účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) až
t), ak sa na území Bratislavy zariadenie na zneškodňovanie odpadov alebo zariadenie
na zhodnocovanie odpadov nachádza alebo sa zamýšľa umiestniť alebo sa vykonáva
alebo sa zamýšľa vykonávať na území Bratislavy dekontaminácia alebo

zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných
zariadení,“
Mestská časť Petržalka:
r) „je účastníkom v konaní orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva o udeľovaní
súhlasu vo veciach odpadov; vo veci si vždy vyžiada stanovisko príslušnej mestskej
časti“

Stanovisko a zdôvodnenie hlavného mesta k navrhovaným zmenám Mestskej časti
Petržalka:
písm. o)
Hlavné mesto zabezpečuje odstraňovanie nelegálnych skládok na svojom území, ktoré má vo
vlastníctve a v správe, t. j. aj z pozemkov na území mestských častí.
Mestská časť zabezpečuje odstraňovanie nelegálnych skládok na svojom území, ktorá má
v správe a vo vlastníctve a taktiež ak ide o nelegálne skládky na území vo vlastníctve tretích
osôb po konaní o určení povinnej osoby podľa § 15 ods. 9 až 12 zákona o odpadoch
(pozemky súkromných osôb)
Z vyššie uvedeného návrhu Mestskej časti Petržalka vyplýva, že navrhuje, aby hlavné mesto
okrem území v jeho vlastníctve a správe odstraňovalo nelegálne skládky odpadu aj zo
súkromných pozemkov na území mestských častí.
Hlavné mesto je síce správcom miestneho poplatku, avšak hlavné mesto poukazuje
mestským častiam 10% výnosu z miestneho poplatku na krytie nákladov okrem iného aj
na odstraňovanie nelegálnych skládok.
Mestská časť má zároveň aj možnosť aplikovať právny nástroj na dodržiavanie čistoty
a poriadku na jej území, konkrétne Mestská časť Petržalka podľa Všeobecne záväzného
nariadenia Mestskej časti Petržalka č. 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku (ďalej len
VZN), v zmysle ktorého:
§ 3 ods. 1 a 2
“Za čistotu a poriadok na verejných priestranstvách a nehnuteľnostiach zodpovedá ich
vlastník, nájomca, užívateľ alebo správca bez ohľadu na to, akým spôsobom k znečisteniu
došlo a tento je povinný bezodkladne znečistenie alebo neporiadok odstrániť. Právnická
osoba a fyzická osoba zodpovedá za konanie, ktorým sama spôsobí alebo inému umožni
spôsobiť znečistenie alebo iný neporiadok na verejných priestranstvách alebo na
nehnuteľnostiach, narušujúci vzhľad alebo prostredie mestskej časti”.
§ 4 ods. 1
“Vlastník, nájomca, užívateľ alebo správca je povinný udržiavať svoju nehnuteľnosť a jej
okolie tak, aby svojim stavom (napr. plochy znečistené odpadom anorganického a
organického pôvodu, nepokosené plochy, nevyhovujúci technický stav) nenarúšala vzhľad a
prostredie mestskej časti a neohrozovala zdravie a bezpečnosť občanov”.

§7
“Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy a poverení zamestnanci mestskej časti”.
§ 8 ods. 1 a 2
“Fyzická osoba, ktorá poruší toto nariadenie, sa dopusti priestupku podľa osobitného
predpisu. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe oprávnenej na podnikanie, ktorá poruší
toto nariadenie, môže mestská časť uložiť pokutu podľa osobitného predpisu”.
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016
nedáva hlavnému mestu kompetencie na dodržiavanie čistoty a poriadku a ani uloženie
prípadných sankcií za takéto porušenie.
Záver:
Vzhľadom na vyššie uvedené konštatujeme, že podľa VZN mestská časť má k dispozícii
právny nástroj na uloženie sankcií za porušenie VZN, t. j. môže uložiť pokutu, ktorá je
následne príjmom mestskej časti. Je evidentné a logické, že mestská časť vie efektívne,
hospodárne a hlavne včas reagovať na vznik nelegálnych skládok, nakoľko je v úzkom
prepojení s obyvateľmi mestskej časti. Naopak hlavné mesto takéto kompetencie nemá,
a preto je neefektívne, nehospodárne a celkovo irelevantné, aby hlavné mesto
odstraňovalo nelegálne skládky zo súkromných pozemkov nachádzajúcich sa na
územiach mestských častí. Záverom zdôrazňujeme, že mestským častiam je
poukazovaných 10 % výnosov z miestneho poplatku, na krytie nákladov okrem iného aj
na odstraňovanie nelegálnych skládok.
písm. r)
Hlavné mesto navrhuje ponechať postavenie obce ako účastníka konania v povoľovacích
konaniach podľa zákona o odpadoch. Hlavné mesto ako účastník konania sa bude vyjadrovať
k umiestňovaniu, prípadne rozširovaniu zariadení na zneškodňovanie odpadov alebo zariadení
na zhodnocovanie odpadov nielen z hľadiska odpadového hospodárstva ale bude skúmať aj
súlad umiestňovania zariadenia, resp. zámeru umiestňovať zariadenia aj so schváleným
územným plánom hlavného mesta.
Mestská časť navrhuje, aby si hlavné mesto ako účastník konania vždy vyžiadalo stanovisko
mestskej časti v konaniach OŠS odpadového hospodárstva o udeľovaní súhlasu vo veciach
odpadov. Z uvedeného vyplýva, že mestská časť nechce byť účastníkom v konaní, avšak
chce zaujať svoje stanovisko v prípade, ak sa jedná o konanie podľa § 97 ods. 1 písm. a),
c), d), j) až n), p) až t.
Podľa zákona o odpadoch:
§ 113 ods. 1
„Ak nie je v tomto zákone výslovne ustanovené inak, na konanie sa podľa tohto zákona
vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní“
§ 113 ods. 4
„Účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) až t),
je vždy aj obec, na ktorej území sa zariadenie na zneškodňovanie odpadov alebo zariadenie
na zhodnocovanie odpadov nachádza alebo sa zamýšľa umiestniť alebo na ktorej území sa

dekontaminácia alebo zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo
kontaminovaných zariadení vykonáva alebo sa zamýšľa vykonávať.
Podľa zákona č. 377/1990 Zb. zákona o hlavnom meste Slovenskej republiky:
§1a ods. 1 a 2:
„(1) Bratislava je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky;
združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt (ďalej len "obyvateľ"). Bratislava
vykonáva územnú samosprávu patriacu obci (ďalej len "samospráva Bratislavy") a plní
úlohy štátnej správy prenesené na obec zákonom (ďalej len "prenesená pôsobnosť").
(2) Mestská časť je územným samosprávnym a správnym celkom Bratislavy; združuje
obyvateľov, ktorí majú na jej území trvalý pobyt. Mestská časť vykonáva samosprávu
Bratislavy a prenesenú pôsobnosť v rozsahu vymedzenom zákonom a štatútom Bratislavy
(ďalej len "štatút"); v tomto rozsahu má postavenie obce“.
Podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní:
§ 14 ods. 1 a 2:
„Účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo
povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti
môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť
rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo
dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. Účastníkom konania je aj ten, komu osobitný
zákon také postavenie priznáva“.
Záver:
Zo správneho poriadku jednoznačne vyplýva, že zodpovednosť za zisťovanie podkladov
pre rozhodnutie nesie správny orgán, ktorý si podľa uváženia v závažných alebo
sporných prípadoch vyžiada ku konaniu aj stanovisko príslušnej mestskej časti. Hlavné
mesto má v konaní o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až n), p) až t),
zákona o odpadoch iba postavenie účastníka konania, pričom ako účastníkovi konania
mu zo zákona nevyplýva právo ani povinnosť vyžadovať stanovisko mestskej časti.
Konanie navrhnuté mestskou časťou by bolo jednoznačne nad rámec a v rozpore so
správnym poriadkom a zákonom o odpadoch.
Pre úplnosť uvádzame, že vyššie špecifikované pripomienky boli hlavnému mestu
doručené len zo strany Mestskej časti Petržalka a Rača. Ostatné mestské časti návrhom
dodatku Štatútu v týchto bodoch súhlasili a nemali k nim žiadne pripomienky.

Informácia o stanoviskách miestnych zastupiteľstiev
k návrhu dodatku Štatútu v oblasti odpadového hospodárstva
Mestská časť
Bratislavy
Staré Mesto
Ružinov
Podunajské
Biskupice
Vrakuňa

Uznesenie
Miestneho
zastupiteľstva č.
135/2016

Dátum

Stanovisko

25.10.2016

súhlasí

zasadnutie bude
13.12.2016

nebudú zasielať

Nové Mesto
Rača
Vajnory
Karlova Ves
Dúbravka
Devínska Nová Ves
Lamač
Záhorská Bystrica
Devín

Petržalka

Rusovce
Jarovce
Čunovo

UZN 227/25/10/16/P

25.10.2016

209/2016
zasadnutie bude
13.12.2016

09.11.2016

89/11/2016

02.112016

123/2016/VII

10.11.2016

súhlasí
s pripomienkami
súhlasí
nebudú zasielať
nesúhlasí
súhlasí
s pripomienkami

zasadnutie bude
nebudú zasielať
13.12.2016
94/2016
24.10.2016
súhlasí
245
25.10.2016
súhlasí
Žiada starostu a poslancov miestneho zastupiteľstva, ktorí sú
poslancami mestského zastupiteľstva, aby k návrhu dodatku Štatútu
hl. m. SR Bratislavy uplatnili na rokovaní mestského zastupiteľstva
zásadné pripomienky uvedené v prílohe, ktoré neboli akceptované
v rámci pripomienkového konania.
239
10.11.2016
súhlasí
151/2016

31.10.2016

súhlasí

Príloha č. 1
Príloha k Uzneseniu č. 245 zo dňa 25.10.2016 Miestneho zastupiteľstva MČ Petržalka

Príloha č. 2

Príloha č. 3

Výpis
Zo zasadnutia Komisie územného, strategického plánovania, životného prostredia
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo
dňa 13.9.2016.
Návrh uznesenia
Po prerokovaní materiálu komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia
a výstavby MsZ hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
A. berie na vedomie
informáciu o výsledku pripomienkového konania verejnosti k návrhu Dodatku Štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 6
Hlasovanie:
prítomní 11, za: 11, proti: 0, zdržal sa: 0
B. odporúča
mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh dodatku štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 6.
Hlasovanie:
prítomní 11, za: 2, proti: 0, zdržal sa: 9
Za správnosť opisu: Mgr. Erika Igondová
V Bratislave, 13.9.2016

Výpis
Zo zasadnutia Komisie územného, strategického plánovania, životného prostredia
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo
dňa 11.10.2016.
Návrh uznesenia
Po prerokovaní materiálu Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia
a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
A. odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy schváliť návrh dodatku štatútu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov 1 až 6.
Hlasovanie: prítomní 8, za: 4, proti: 0, zdržal sa: 4
Za správnosť opisu: Mgr. Erika Igondová
V Bratislave, 11.10.2016

Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti
odpadového hospodárstva
Kód uzn.: 1.1.
9.1.1.

Uznesenie 444/2016
zo dňa 24.11.2016
Mestská rada po prerokovaní materiálu

odporúča
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy
schváliť návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v oblasti
odpadového hospodárstva vrátane zmeny v materiáli nasledovne:
1.

2.

čl. I bod 1, čl. 43 ods. 5 písm. r) znie:
"r) je účastníkom v konaní orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva o udeľovaní súhlasu vo
veciach odpadov, vo veci si vždy vyžiada stanovisko príslušnej mestskej časti"
čl. I bod 3, čl. 44 ods. 3 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
"f) poskytuje Bratislave stanovisko vo veci, v ktorej je mesto účastníkom konania podľa čl. 43 ods. 5 písm.
r)“

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

