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Kód uzn. 1.2. 

6.3. 

 

 

 

Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a 

doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013,  

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014, 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2015 a 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 

s účinnosťou dňom 1. januára 2017, okrem čl. I dvadsiaty piaty bod, podľa ktorého  

ustanovenie § 6a tohto nariadenia sa od 1. januára 2017 do 31. októbra 2017 neuplatňuje a 

uplatní sa prvý krát na zdaňovacie obdobie roku 2018. 
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Dôvodová správa 

 

I. Všeobecná časť 

 

V roku 2015 bol prijatý s účinnosťou dňom 1. januára 2016 zákon č. 79/2015 Z. z. 

o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých  zákonov ( ďalej len „zákon o odpadoch“), 

ktorým bol zrušený a nahradený zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinný od 1. januára 2002 (do zrušenia).   

 

V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. boli obce povinné uviesť všeobecne záväzné 

nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

vydané podľa doterajších právnych predpisov do súladu s týmto zákonom. V Bratislave bolo 

schválené s účinnosťou dňom 1. júla 2016 všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„VZN o odpadoch“) a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len „VZN o poplatku“). 

 

Na základe zákona o odpadoch a VZN o odpadoch a VZN o odpadoch  je potrebné 

uviesť do súladu s uvedenými predpismi aj VZN o poplatku. 

 

Predkladá sa návrh zmien a doplnení VZN o poplatku nasledovne: 

1. legislatívno-technické úpravy v zmysle citovaných predpisov, 

2. návrh na prechod výberu poplatku spôsobom určenia poplatku rozhodnutím 

počínajúc zdaňovacím obdobím kalendárneho roku 2018 . 

 

K bodu 1. legislatívno-technické úpravy 

Je potrebné uskutočniť nasledovný okruh zmien: 

1. Zákonom o odpadoch bol novelizovaný aj zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov (ďalej len “zákon o miestnych daniach“). 

2. Sadzby poplatku boli rozčlenené na sadzby za zmesový komunálny odpad a na sadzby za 

drobný stavebný odpad. Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad bola stanovená VZN 

č. 3/2015 na hornej hranici vo výške 0,078 eura/kg. Znenie ustanovení je potrebné 

implementovať do znenia VZN o poplatku v súlade s VZN o odpadoch.  

3. Vo VZN o odpadoch bolo upravené VZN o poplatku v časti oznamovacej povinnosti, boli 

upresnené získavané vstupné dáta. Uvedené znenie je potrebné implementovať do znenia 

VZN o poplatku v súlade so zákonom o miestnych daniach. 

4. Je potrebné uviesť do súladu znenie poznámok pod čiarou v súlade so zákonom 

o odpadoch, VZN o odpadoch a zákonom o miestnych daniach. 

 

K bodu 2. návrh na prechod výberu poplatku spôsobom určenia poplatku 

rozhodnutím 

Novelou zákona o miestnych daniach zákonom č. 268/2014 Z. z. umožnila obciam 

ustanoviť všeobecne záväzným nariadením pri množstvovom zbere rôzne sadzby poplatku v 

závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov v rozsahu dolnej a hornej výšky 

poplatku určenej v zákone o miestnych daniach. Ďalej v splnomocňovacom ustanovení (§ 83) 
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umožňuje obciam ustanoviť všeobecne záväzným nariadením k 1. januáru zdaňovacieho 

obdobia sadzby poplatku aj podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozu. 

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu bol doposiaľ spoplatňovaný po 

uplynutí obdobia kalendárneho mesiaca (právnické osoby, správcovia bytových domov) a po 

uplynutí štvrťroku (rodinné domy). 

Počet a objem zberných nádob a interval (frekvencia) odvozu odpadu je stanovený 

fixne, a je možné určiť poplatok na celé zdaňovacie obdobie, ktorým je kalendárny rok. 

Správca poplatku tak môže určiť poplatok rozhodnutím na celý rok vopred. Správca 

poplatku môže určiť platenie poplatku v splátkach, ktoré by boli ponechané tak ako doteraz: 

- právnické osoby a správcovia bytových domov mesačne, t. j. 12 splátok ročne, 

- rodinné domy štvrťročne, t. j. 4 splátky ročne; 

ALT. 

Všetky splátky štvrťročne. Výhodou by bolo zabezpečenie prechodu na platenie 

poplatku vopred (v súčasnosti po uplynutí obdobia mesačne, alebo rodinné domy 

štvrťročne). 

 

Správca poplatku určí v rozhodnutí rovnaké mesačné splátky vo výške 1/12 ročného 

poplatku, resp. v rovnaké štvrťročné splátky vo výške ¼ ročného poplatku. 

 

Výhody navrhovaného postupu: 

- rozhodnutie o určení poplatku sa vystavuje a doručuje jeden krát ročne, úspora 

poštovného, 

- rozhodnutie sa preukazne doručuje, na základe preukázaného doručenia rozhodnutia je 

možné v prípade neplatenia pristúpiť k vymáhaniu nedoplatku exekúciou, 

- spôsobom určenia poplatku rozhodnutím je možné zadávať vymáhanie nedoplatkov na 

poplatku prostredníctvom súdneho exekútora, 

- splátky v rovnakej výške 1/12 alebo ¼ ročného poplatku umožňuje poplatníkom 

zadávanie trvalých platobných príkazov alebo inkasa z účtu. 

 

Navrhovaný postup je však možné zaviesť až s účinnosťou na zdaňovacie obdobie 

roku 2018 z dôvodu, že pre poplatok počínajúc na zdaňovacie obdobie roku 2017 súčasne 

platné VZN neobsahuje príslušné ustanovenia: 

1. V januári 2018 sa prechodom na platbu vopred stretnú splátky za december 2017 (do 20. 

januára 2018) a vyrubenie a zaplatenie prvej splátky na január 2018 (je potrebné doriešiť 

zmiernenie dopadu, napr. rozložením januárovej splátky, alebo zavedením 4 splátok). 

2. Ide o vyrubenie (určenie) poplatku rozhodnutím (výrok, odôvodnenie, poučenie), proti 

ktorému v zmysle daňového poriadku je možné podať odvolanie do 15 dní od doručenia 

rozhodnutia. Rozhodnutie musí byť v zmysle daňového poriadku riadne doručené (t. j. 

spôsobom doporučene do vlastných rúk). 

 

Z uvedených úkonov vyplýva nasledovná dĺžka lehoty na vystavenie a zaslanie 

rozhodnutí: 

18 dní úložná doba zásielky na pošte + 15 dní na odvolanie  = 32 dní 

čo znamená, že rozhodnutia na zaplatenie na január by museli byť zasielané min. už 

v decembri predchádzajúceho roku. 

 

Táto skutočnosť je dôvodom, že navrhovaný postup nie je možné uplatniť už 

v decembri 2016 na január 2017, nakoľko takáto úprava, resp. ustanovenie nie je v doteraz 

platnom VZN o poplatku uvedená, a správca poplatku môže postupovať striktne len v súlade 

so zákonom a s VZN. 
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Napriek tomu je však potrebné takéto ustanovenie s odloženou účinnosťou prijať aj 

z dôvodu opodstatnenosti obstarania príslušných modulov spracovateľského softwaru. 

 

Nenavrhuje sa zmena sadzieb. Vzhľadom k tomu, že navrhované zmeny nemajú dopad 

na príjem z poplatku za komunálne odpady, legislatívny postupu prípravy a schvaľovania 

návrhu VZN bol skrátený podľa § 9 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie 

všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„Pravidlá“) v časti postupu podľa § 5 o stanoviská miestnych zastupiteľstiev mestských častí. 

Mestským častiam bude zaslaný návrh VZN na informáciu. 

 

Pracovný návrh VZN bol postúpený na pripomienkovanie odborných útvarov 

magistrátu podľa § 3 Pravidiel. Pripomienky predložilo oddelenie životného prostredia 

a mestskej zelene, tieto pripomienky boli vzájomne prerokované a zapracované do znenia 

návrhu VZN.  

 

Navrhuje sa zaslať návrh VZN o poplatku na stanovisko OLO, a. s., Bratislava 

a prerokovať s gestorskou komisiou územného a strategického plánovania, životného 

prostredia a mestskej zelene. 

 

Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dňoch od 17.10.2016 do 31.12.2016. 

Fyzické osoby a právnické osoby mohli uplatniť pripomienku v dňoch od 18.10.2016 do 

27.10.2016. V uvedenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky právnických osôb alebo 

fyzických osôb. Dňa 28.10.2017  boli doručené pripomienky Združenia občianskej 

sebaobrany (ZOS), Mraziarenská 3, 821 08 Bratislava v zastúpení Doc. Ing. Radomil Květoň, 

CSc., návrh vyhodnotenia pripomienok bude predložený gestorskej komisii územného 

a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby a následne na rokovanie 

mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dňa 8.12.2016. 

Návrh vyhodnotenia pripomienok je súčasťou tohto materiálu. 

 

II. Osobitná časť 

 

VZN č. 13/2012 v znení neskorších predpisov (skrátený názov) sa mení a dopĺňa 

nasledovne: 

Čl. I 

§ 1 

Ods. 1 

K položkám elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických 

osôb, biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného sa uvádzajú položky triedeného 

zberu. Na tieto položky sa nevzťahuje systém miestneho poplatku za komunálne odpady. 

Ods. 2 

Množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa rozčleňuje v súlade 

so zákonom o odpadoch na množstvový zberu zmesového komunálneho odpadu 

a množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

Ods. 2 a 3 

Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje spôsobom stanovenia 

počtu a typu zberných nádob a stanovenia intervalu odvozu. Nezisťuje sa hmotnosť alebo 

objem vyzbieraného odpadu. Poplatok sa určuje ako súčin zistenej hmotnosti odpadu 

a sadzby. 
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Pri množstvovom zbere zmesového komunálneho odpadu lisovacím kontajnerom sa zisťuje 

hmotnosť vyzbieraného zmesového komunálneho odpadu. 

Ods. 4 

Pri množstvovom zbere drobného stavebného odpadu sa zisťuje hmotnosť odovzdaného 

odpadu. Poplatok sa určuje ako súčin zistenej hmotnosti odpadu a sadzby. 

Ods. 5 

V závislosti od uskutočňovaného spôsobu zberu odpadu môže správca poplatku na základe 

splnomocňovacieho ustanovenia § 83 zákona o miestnych daniach stanoviť okrem iných 

spôsob a lehotu zaplatenia poplatku. 

 

§ 5 

Ods. 1 

Pri zmesovom komunálnom odpade spôsobom zberu stanovením počtu a typu zberných 

nádob a intervalu odvozu sa poplatok určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu 

zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov. 

Ods. 2 

Poplatok za zmesový komunálny odpad v lisovacom kontajneri a za drobný stavebný odpad, 

pri ktorých sa zisťuje hmotnosť vážením,  sa určuje ako súčin zistenej hmotnosti odpadu 

a sadzby. 

      

§ 6a 

Vkladá sa nový § 6a, v ktorom sa určuje spôsob a lehota zaplatenia poplatku určeného 

rozhodnutím. Poplatok sa určuje (vyrubuje) rozhodnutím vopred, na rozdiel od doteraz 

používaného spoplatnenia po uplynutí kalendárneho mesiaca, resp. štvrťroku. Postup je 

v súlade s poplatkovou filozofiou, napr. pri správnych konaniach (kataster, a pod.), kedy 

správny orgán nezačne konať, ak nie je správny poplatok zaplatený. Na rozdiel od správnych 

konaní však v prípade nakladania s odpadmi (zberu, prepravy, zneškodňovania 

a zhodnocovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov)  obec nemôže 

odmietnuť plnenie a je povinná zabezpečovať tieto úlohy zo zákona o obecnom zriadení (o 

hlavnom meste SR Bratislave). Plnenie kompetencie nie je možné podmieňovať zaplatením 

poplatku; v prípade nezaplatenia obec musí využiť právomoci na vymáhanie poplatku. 

 

§ 7a a 7b 

V súvislosti s navrhovaným prechodom na spôsob vyrubovania poplatku a platenia vopred sa 

navrhuje úprava postupu správcu poplatku pri znížení, vrátení a odpustení poplatku v súlade 

so zákonom č. 582/2004 Z. z. a predpisujú sa podmienky a preukázanie oprávnenosti nároku 

žiadateľa.   

 

§ 11c 

Prechodným ustanovením sa určuje, že postup vyrubenia poplatku podľa § 6a sa uplatní prvý 

krát pre zdaňovacie obdobie na rok 2018. 

 

Čl. II novely VZN o poplatku 

Legislatívno-technická úprava spoplatňovania drobného stavebného odpadu. Na základe VZN 

č. 4/2016 o odpadoch účinného od 1. júla 2016 sa zrušuje sa VZN č. 3/2015, ktorého 

ustanovenia prechádzajú do znenia VZN č. 13/2012 v znení neskorších predpisov. 

 

 

 



 

 7 

Čl. III novely VZN o poplatku 

V súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. sa upravuje znenie VZN č. 4/2016 

o odpadoch. 

 

Čl. IV novely VZN o poplatku 

Ustanovuje sa účinnosť dňom 1. januára, okrem ustanovenia § 6a, ktoré sa v období od 1. 

januára 2017 do 31. októbra 2017 nebude uplatňovať a po tomto období sa môže prvý krát 

uplatniť na zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 2018. 
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N á v r h 

Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .........../2016 

z ............., 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 

v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 5/2013,  všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 11/2014, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č.  4/2016 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 

písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave a § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013, všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014,  všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2015 a všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 sa mení a dopĺňa takto:  

1. V § 1 odsek 1 sa slová „komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), okrem 

elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a 

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu“ nahrádzajú slovami 

„činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré 

sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným 

triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného 

predpisu.1b)“. 

2. V § 1 odsek 1 sa vypúšťajú odkazy 1 a 1a. 

3. V § 1 odsek 1 sa nad bodku za slovom „predpisu“ umiestňuje odkaz 1b. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie: 

„1b) § 77 odsek 1 písm. a) až e) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 79/2015 Z. z. a 

§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 
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4. V § 1 odsek 2 sa za slová „hlavného mesta“ vkladajú slová „Slovenskej republiky Bratislavy 

(ďalej len „hlavné mesto“)“ a za slová „množstvový zber“ sa vkladajú slová „zmesového 

komunálneho odpadu a množstvový zber drobného stavebného odpadu.“. 

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 39 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z. z.  v 

znení neskorších predpisov, všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 

neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 80 ods. 4  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 ods. 5 písm. k) všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v 

znení neskorších predpisov.“. 

5. V § 1 odsek 2 sa vypúšťajú druhá veta a odkaz 3. 

6. V § 1 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú: 

„(3) Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje zapojením do 

systému zberu podľa typu a počtu zberných nádob, kontajnerov na zmesový komunálny 

odpad, lisovacieho kontajneru na zmesový komunálny odpad a intervalu odvozu.3a) Poplatok 

za zmesový komunálny odpad sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu 

zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych 

odpadov.3b) V prípade lisovacieho kontajnera sa zisťuje hmotnosť odpadu a poplatok sa 

určuje ako súčin zistenej hmotnosti odpadu a stanovenej sadzby. 

(4) Množstvový zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje prostredníctvom 

zberných dvorov alebo iných zariadení na zber komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov.3c) Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečuje odváženie množstva 

odovzdaného drobného stavebného odpadu, vystavenie vážneho lístku ako podkladu pre 

určenie poplatku. Poplatok sa určuje ako súčin zistenej hmotnosti odpadu a stanovenej 

sadzby.3d)“. 

V odseku 3 sa nad bodku za slovami „intervalu odvozu“ umiestňuje odkaz 3a. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie: 

„3a) § 9 ods. 1 až 7 a § 10 ods. 1 až 4 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016.“. 

 

V odseku 3 sa nad bodku za slovami „komunálnych odpadov“ umiestňuje odkaz 3b. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie: 

„3b) § 79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“ 

 

V odseku 4 sa nad bodku za slovami „stavebných odpadov“ umiestňuje odkaz 3c. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie: 

„3c) § 19 ods. 6 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č.4/2016.“. 
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V odseku 4 sa nad bodku za slovami „stanovenej sadzby“ umiestňuje odkaz 3d. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie: 

„3d) § 19 ods. 5 až 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 4/2016.“. 

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.     

7. V § 1 odsek 5 sa slová „spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku a podmienky 

zníženia poplatku.“ nahrádzajú slovami „spôsob a lehotu na zaplatenie poplatku,  

podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podmienky, ktorých splnenie 

má poplatník preukázať, podmienky a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri odpustení 

poplatku.5)“. 

8. V § 1 odsek 5  sa vypúšťa odkaz 4. 

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov nahrádza citáciou „§ 82 ods. 1 a 2, § 83 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov“. 

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 80 zákona č. 582/2004 Z. z. nahrádza 

citáciou „§ 80 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 

460/2011 Z. z.“. 

11. V § 3 odsek 3 sa za slovo „nariadenia“ vkladajú slová (fyzické osoby)“. 

12. V § 3 odsek 4 sa za slovo „nariadenia“ vkladajú slová „(právnické osoby a fyzické osoby 

podnikatelia)“. 

13. § 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú: 

„(5) Náležitosti oznámenia o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za 

drobné stavebné odpady sú uvedené v prílohe č. 3 tohto nariadenia. 

(6) Náležitosti vážneho lístku sú uvedené v prílohe č. 4 tohto nariadenia.“. 

14.  V § 4 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1. 

15. V § 4 písmeno c), d) a e)  sa za slová „110 l“ vkladajú slová „alebo 120 l“. 

16. § 4 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú: 

„f) 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, 

g) 0,1659 eura za 1 kilogram zmesového komunálneho odpadu v lisovacom kontajneri.“. 

17. V § 5 odsek 1 sa za slovo „poplatok“ vkladajú slová „za zber, prepravu a zneškodňovanie 

zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob okrem lisovacieho kontajnera“. 

18. V § 5 odsek 3 znie: 

 „(3) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu sa určuje 

ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti odpadu odovzdaného na zbernom dvore 

alebo na inom  zariadení na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ oprávnená na zber drobného stavebného 

odpadu podľa osobitného predpisu18a) vystaví vážny lístok ako podklad na zaplatenie 

poplatku za odovzdaný drobný stavebný odpad na mieste zberného dvora alebo na inom 

zariadení na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Poplatok sa určí 

na základe vystaveného vážneho lístku a splnenej oznamovacej povinnosti poplatníka 

dokladom na úhradu poplatku, v ktorom správca poplatku určí splatnosť poplatku.“. 
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Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie: 

„18a) § 19 odsek 5 až 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 4/2016.“. 

19. Nadpis nad § 6 znie: 

„Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku určeného dokladom na úhradu“. 

20. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 6a 

Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku určeného rozhodnutím 

(1) Pri množstvovom zbere určenie poplatku spôsobom podľa súčinu počtu, objemu  

zbernej nádoby, sadzby a frekvencie odvozu správca poplatku určí poplatok poplatníkovi 

rozhodnutím o určení poplatku (ďalej len „rozhodnutie“). 

(2) Výšku poplatku určí správca poplatku v rozhodnutí na celé zdaňovacie obdobie, 

ktorým je kalendárny rok. 

(3) Správca poplatku určí v rozhodnutí platenie poplatku v splátkach. Splátky 

poplatku sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa určuje poplatok. Poplatník 

môže poplatok určený v rozhodnutí na celé zdaňovacie obdobie v splátkach, zaplatiť aj 

naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.  

(4) Ak sa poplatok platí mesačne, poplatok sa platí v splátkach rovnomerne v 1/12 

ročnej výšky poplatku na nasledujúci kalendárny mesiac. Ak sa poplatok platí štvrťročne, 

poplatok platí v splátkach rovnomerne v ¼ štvrťročne ročnej výšky poplatku na nasledujúci 

kalendárny štvrťrok. 

(5) Správca poplatku v rozhodnutí okrem ustanovených náležitostí20a) uvedie číslo 

účtu správcu poplatku, kód banky, peňažný ústav, variabilný symbol, konštantný symbol, v 

prípade potreby špecifický symbol platby alebo informáciu pre správcu poplatku.  

(6) Poplatník je povinný označiť platbu poplatku platobnými údajmi uvedenými 

v odseku 5.19) 

(7) V prípade dočasnej úpravy zapojenia do systému zberu,20b) počas ktorej sa 

prerušuje určený interval odvozu, správca poplatku odpustí poplatok rozhodnutím za 

obdobie podľa § 7b odsek 1 tohto nariadenia.“.  

V § 6a ods. 5 sa nad slovo „náležitostí“ umiestňuje odkaz 20a. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie: 

„20a) § 63 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

V § 6a ods. 7 sa nad čiarku za slovom „zberu“ umiestňuje odkaz 20b. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie: 

„20b) § 8 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

4/2016.“. 

21. § 7 sa vypúšťa. 
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22. Za § 6a sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisu znejú: 

„§ 7a 

Podmienky na vrátenie poplatku 

Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému v 

priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla poplatková povinnosť alebo došlo k zmene 

poplatkovej povinnosti a súčasne preukáže splnenie správcom poplatku ustanovených 

podmienok: 

a) poplatník, ktorým je fyzická osoba, preukáže skončenie trvalého, alebo prechodného 

pobytu alebo práva užívať nehnuteľnosť uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia 

písomným potvrdením príslušného orgánu, potvrdzujúcim túto skutočnosť, 

b) poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť podľa 

§ 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia; poplatník, ktorým je právnická osoba podľa § 2 ods.1 

písm. b) tohto nariadenia a poplatník, ktorým je podnikateľ podľa § 2 ods.1 písm. c) tohto 

nariadenia, preukáže zánik oprávnenia užívať alebo užívania nehnuteľnosti na území mesta 

písomnou dohodou, preukazujúcou túto skutočnosť v súlade s právnymi predpismi  

napríklad dohodou o skončení nájmu, odstúpením od nájomnej zmluvy, výpoveďou z 

nájmu, nájomnou zmluvou (skončenie doby nájmu dohodnutého na dobu určitú), kúpnou 

zmluvou, 

c) podmienkou na vrátenie poplatku z dôvodu zníženia alebo odpustenia poplatku je 

splnenie oznamovacej povinnosti alebo podanie žiadosti o zmene v poplatkovej povinnosti 

podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 tohto nariadenia a súčasne splnenie podmienok a 

predloženie podkladov ustanovených správcom poplatku v písm. b) tohto paragrafu a v § 7b 

ods. 2 písm. a) až e) tohto nariadenia. 

§ 7b 

Podmienky na odpustenie poplatku 

(1) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže 

splnenie nasledovných podmienok, a to: 

a) ak sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území 

hlavného mesta,  

b) v prípade pozastavenia prevádzky škôl a školských zariadení20c) v období letných a 

zimných školských prázdnin a v prípade pozastavenia prevádzky vysokých škôl20d) v období 

vysokoškolských letných prázdnin, 

c) ak neužíva nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu v období mesiacov 

november až február nasledujúceho roku. 

(2) Poplatník preukáže splnenie podmienok podľa odseku 1 tohto ustanovenia a 

predloží podklady nasledovne: 

a) potvrdenie od zamestnávateľa, že vykonáva prácu mimo hlavného mesta vrátane 

dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce, napríklad zmluvu o ubytovaní 

alebo nájomnú zmluvu s potvrdením jej platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní, 

b) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo potvrdenie o 

štúdiu v zahraničí vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v zahraničí, zmluvu o 

ubytovaní alebo nájomnú zmluvu s potvrdením jej platnosti, potvrdenie o dočasnom 

ubytovaní,  
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c) potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí vrátane dokladu, ktorý 

preukazuje ubytovanie v zahraničí, napríklad zmluvu o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu s 

potvrdením jej platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní, 

d) písomné oznámenie škôl, školských zariadení a vysokých škôl o pozastavení 

prevádzky v čase školských prázdnin podľa ods. 1 písm. b) tohto ustanovenia, 

e) čestné prehlásenie poplatníka v prípade podľa ods. 1 písm. c) tohto ustanovenia.“. 

V § 7b ods. 1 písm. b) sa nad slovo „zariadení“ umiestňuje odkaz 20c. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 20c znie: 

„20c) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

V § 7b ods. 1 písm. b) sa nad slovo „škôl“ umiestňuje odkaz 20c. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 20d znie: 

„20d) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.“. 

23. Za § 11b sa vkladá § 11c, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 11c 

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. januáru 2017 

Ustanovenie § 6a tohto nariadenia sa od 1. januára 2017 do 31. októbra 2017 neuplatňuje a 

uplatní sa prvý krát na zdaňovacie obdobie roku 2018.“. 

24. Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisu znejú: 

 „Príloha č. 3  

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2012 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava       FO 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava              

Evidenčné číslo zapojenia: ....................... 

                            (vypĺňa správca poplatku) 

OZNÁMENIE  VZNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI K MIESTNEMU POPLATKU ZA 

DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY  

podľa zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

FYZICKÁ OSOBA 

       A.  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  POPLATNÍKA   

 

Meno a priezvisko: .....................................................................................Titul:.................................  

Rodné číslo: ........................................................................................................................................... 

Adresa trvalého/prechodného pobytu:  .................................................................................................. 

Adresa na doručenie písomností*: ......................................................................................................... 

Telefón*: .......................................  E-mailová adresa*: ....................................................................... 

 

B.   ÚDAJE  O ZBERNOM DVORE 
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Adresa zberného dvora: ..................................................................................................................... 

 

C.  SPÔSOB  PLATBY  POPLATKU: 

 

□  bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku 

□  poštovým peňažným poukazom 

□  v hotovosti do pokladne správcu poplatku 

 

D.  POVINNÁ PRÍLOHA 

 

□  vážny lístok vystavený zberným dvorom pri odovzdaní drobného stavbného odpadu 

 

 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 správcu miestnych daní a poplatkov 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 zberu 

a prepravy komunálneho odpadu na území hlavného mesta a jeho následného zhodnotenia alebo zneškodnenia.  

 

Dátum oznámenia: ...................................         

      

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

                                                                                                                 podpis poplatníka 



 

15 

 

Príloha č. 4 

k všeobecne záväznému nariadeniu č. x/2016 

 

Vážny lístok 

Prevádzkovateľ: 

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 

Prevádzka: 

IČO 00 681 300 IČ DPH SK 202 0318 256 

 

Číslo vážneho lístku:     Dátum: 

 

Pôvodca odpadu: (Zákon o odpadoch § 2, odsek 2): OLO [     ] 

 

EV.Č.V.: 

Príchod: hh:mm  Odchod: hh:mm 

Brutto  tarra  netto  katalógové číslo/druh odpadu 

[kg]  [kg]  [kg]   

 
Zástupca pôvodcu odpadu/držiteľa odpadu súhlasí s uvedenou hmotnosťou odpadu. Za zaradenie odpadu podľa katalógu odpadov je podľa 

zákona o odpadoch (§19, odsek 1, písmeno a) zodpovedný držiteľ odpadu. 

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s pravidlami BOZP a OPP, s možnými rizikami v prevádzke OLO, a .s. a podmienkami prijatia odpadu na 
zberný dvor alebo inam určené miesto na zber drobných stavebných odpadov, zaväzujem sa ich dodržiavať a som si vedomý možných 

následkov zo strany OLO, a. s. pri ich nedodržaní. 

 
 

 

Obsluha:       Za držiteľa: 

 

        Podpis:“. 

25. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie: 

 „§ 12a 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014.“.  

Čl. II 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 4/2016 sa mení nasledovne: 

1. V § 8 sa vypúšťajú odsek 4 písmeno c) a odsek 5. 
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Čl. III 

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby 

vyhlásil úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č.  12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov, ako 

vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013, všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016  tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 

týmto nariadením. 

Čl. IV 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017, okrem ustanovenia § 6a, ktoré 

nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 s uplatnením na zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 

2018.  

 

 

 

 

JUDr. Ivo Nesrovnal 

primátor 

 



 

 

N á v r h    

zmien a doplnení  

na rok 2 0 1 7 

 

 

Úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov, ako 

vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013, všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014 všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016  

 

Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č.  /2016 

zo dňa ... ......... 2016,  

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy  

č. 13/2012  

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

v znení neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 

písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 

Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. a § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov   

sa uznieslo: 

Čl. I 

§ 1 

Úvodné ustanovenia 

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len 

„poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), okrem 

elektroodpadov,1) použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a, biologicky 

rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.1a) činnosti nakladania so zmesovým 

komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 

výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

                                                           
1) § 39 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z. z.  v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov.  
1a) § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 343/2012 Z. z. 
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odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku 

obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu.1b) 

 (2) Na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“) 

sa uplatňuje množstvový zber zmesového komunálneho odpadu a množstvový zber drobného 

stavebného odpadu.2)  Počet a typ zberných nádob a kontajnerov (ďalej len „zberná nádoba“) 

a interval odvozu pre zmesový komunálny odpad a množstvový zber upravuje osobitný predpis.3) 

(3) Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje zapojením do 

systému zberu podľa typu a počtu zberných nádob, kontajnerov na zmesový komunálny odpad, 

lisovacieho kontajneru na zmesový komunálny odpad a intervalu odvozu.3a3) Poplatok za zmesový 

komunálny odpad sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, 

ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov.3b) 

V prípade lisovacieho kontajnera sa zisťuje hmotnosť odpadu a poplatok sa určuje ako súčin 

zistenej hmotnosti odpadu a stanovenej sadzby. 

(4) Množstvový zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje prostredníctvom 

zberných dvorov alebo iných zariadení na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných 

odpadov.3c) Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečuje odváženie množstva odovzdaného 

drobného stavebného odpadu, vystavenie vážneho lístku ako podkladu pre určenie poplatku. 

Poplatok sa určuje ako súčin zistenej hmotnosti odpadu a stanovenej sadzby.3d)      

(5) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len“ nariadenie“) určuje poplatníka, platiteľa 

poplatku, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť, sadzbu poplatku, spôsob, 

formu a miesto na zaplatenie poplatku4) a podmienky zníženia poplatku5)  spôsob a lehotu na 

zaplatenie poplatku,4) podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podmienky, 

ktorých splnenie má poplatník preukázať, podmienky a podklady, ktoré má poplatník predložiť 

pri odpustení poplatku.5)  

                                                           
1b) § 77 odsek 1 písm. a) až e) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 79/2015 Z. z. a § 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
2) § 39 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z. z.  v znení neskorších predpisov, všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov. 

 § 80 ods. 4  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 ods. 5 písm. k) 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s 

komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 

neskorších predpisov. 
3a) § 9 ods. 1 až 7 a § 10 ods. 1 až 4 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016. 
3) § 39 ods. 11 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 všeobecne  záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 v znení neskorších predpisov. 
3b) § 79 ods. 1 zákona č. 582/12004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady.  
3c) § 19 ods. 6 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 
3d) § 19 ods. 5 až 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016. 
4) § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady v znení neskorších predpisov. 
5) § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov § 82 ods. 1 a 2, § 83 ods. 1 a 2 zákona č. 

582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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(6) Správca dane,6) ktorým je hlavné mesto, vykonáva správu poplatku (ďalej len „správca 

poplatku”). 

 

§ 2 

Poplatník a platiteľ poplatku 

(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je 

a) fyzická osoba,  ktorá je na území hlavného mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, 

nebytový priestor, pozemnú stavbu7) alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo 

záhradu,8) vinicu,9) ovocný sad,10) trvalý trávny porast11) na iný účel ako na podnikanie, 

pozemok v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného pozemku12) a pozemku, ktorý 

je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha13) (ďalej len „nehnuteľnosť"), 

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa 

na území hlavného mesta na iný účel ako na podnikanie, 

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území 

hlavného mesta na účel podnikania. 

(2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný 

poplatok ručí platiteľ poplatku,14) ktorým je 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov 

alebo ak ide o bytový dom,15) poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo 

správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, 

b) správca,16) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec. 

(3) Platiteľ poplatku a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok správcovi 

poplatku odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku správcovi poplatku ručí platiteľ 

poplatku.17) 

 

 

§ 3 

Vznik a zánik poplatkovej povinnosti a oznamovacia povinnosť 

(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods. 1 

tohto nariadenia, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne. 

                                                           
6) § 4 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
7) § 43a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov. 
8) § 9 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise 

vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon). 
9) § 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
10) § 9 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
11) § 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
12) § 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.. 
13) § 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
14) § 77 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
15) Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov v znení neskorších predpisov. 
16) § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov. 

§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších 

predpisov. 

§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov. 
17) § 77 ods. 6 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. 
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(2) Poplatník je povinný oznámiť správcovi poplatku skutočnosti rozhodujúce pre vznik 

alebo zánik poplatkovej povinnosti a zmenu skutočností rozhodujúcich na určenie poplatku do 30 

dní odo dňa keď tieto skutočnosti nastali18) aj zmeny všetkých skutočností uvedených v oznámení 

do 30 dní odo dňa, keď tieto zmeny nastali. 

(3) Náležitosti oznámenia o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti pre poplatníka 

uvedeného v odseku 2 písm. a)  sú uvedené v prílohe č. 1 tohto nariadenia (fyzické osoby). 

(4) Náležitosti oznámenia o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti pre poplatníka 

uvedeného v odseku 2 písm. b) a c) sú uvedené v prílohe č. 2 tohto nariadenia (právnické osoby 

a fyzické osoby podnikatelia). 

(5) Náležitosti oznámenia o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za 

drobné stavebné odpady sú uvedené v prílohe č. 3 tohto nariadenia. 

(6) Náležitosti vážneho lístku sú uvedené v prílohe č. 4 tohto nariadenia.   

§ 4 

Sadzba poplatku 

(1) Sadzba poplatku na území hlavného mesta je nasledovná: 

a) 0,01509 eura za 1 liter pre 1 100 l kontajner, 

b) 0,02212 eura za 1 liter pre 240 l zbernú nádobu, 

c) 0,03017 eura za 1 liter pre 110 l alebo 120 l zbernú nádobu, 

d) 0,01207 eura za 1 liter pre 110 l alebo 120 l zbernú nádobu pre jednu samostatne bývajúcu 

osobu v rodinnom dome,  

e) 0,02413 eura za 1 liter pre 110 l alebo 120 l zbernú nádobu pre dve samostatne bývajúce 

osoby v rodinnom dome, 

f) 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, 

g) 0,1659 eura za 1 kilogram zmesového komunálneho odpadu v lisovacom kontajneri. 

(2) Pre účely určenia poplatku pre 120 l zbernú nádobu sa použije sadzba stanovená pre 110 

l zbernú nádobu a objem 110 l.  

§ 5 

Určenie poplatku 

(1) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 

zo zberných nádob okrem lisovacieho kontajnera sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a 

objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu 

komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

(2) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z 

lisovacieho kontajnera na zmesový komunálny odpad sa určuje ako súčin sadzby poplatku a 

celkovej hmotnosti odpadu za kalendárny mesiac. Celková hmotnosť odpadu za kalendárny mesiac 

sa vypočíta ako súčet hmotností uvedených na jednotlivých vážnych lístkoch. 

(3) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu sa určuje 

ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti odpadu odovzdaného na zbernom dvore alebo na 

                                                           
18) § 80 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z v znení zákona č. 460/2011 Z. z. 
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inom  zariadení na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Právnická osoba 

alebo fyzická osoba – podnikateľ oprávnená na zber drobného stavebného odpadu podľa 

osobitného predpisu18a) vystaví vážny lístok ako podklad na zaplatenie poplatku za odovzdaný 

drobný stavebný odpad na mieste zberného dvora alebo na inom zariadení na zber komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov. Poplatok sa určí na základe vystaveného vážneho lístku 

a splnenej oznamovacej povinnosti poplatníka dokladom na úhradu poplatku, v ktorom správca 

poplatku určí splatnosť poplatku. 

(4) Do poplatku sa započíta aj počet mimoriadnych odvozov vykonaných na žiadosť 

poplatníka alebo platiteľa poplatku v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo v prípade rodinných 

domov v príslušnom kalendárnom štvrťroku. 

(4) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov bez obsahu 

škodlivín sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobných stavebných odpadov 

za kalendárny mesiac. Celková hmotnosť drobného stavebného odpadu za kalendárny mesiac sa 

vypočíta ako súčet hmotností uvedených na jednotlivých vážnych lístkoch. Vážne lístky dodá 

správcovi poplatku právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ oprávnená na zber drobného 

stavebného odpadu podľa osobitného predpisu18a) najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca. 

 

§ 6 

Spôsob, forma a miesto na zaplatenie a lehota na zaplatenie  poplatku určeného dokladom na 

úhradu 

(1) Správca poplatku vystaví poplatníkovi alebo platiteľovi poplatku doklad na úhradu 

poplatku. 

(2) Správca poplatku v doklade na úhradu poplatku uvedie číslo účtu správcu poplatku, kód 

banky, peňažný ústav, variabilný symbol, konštantný symbol, v prípade potreby špecifický symbol 

platby alebo informáciu pre správcu poplatku.  

(3) Poplatník je povinný označiť platbu poplatku platobnými údajmi uvedenými 

v odseku 2.19) 

(4) Poplatok sa platí mesačne, najneskôr do 20 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

V prípade rodinných domov sa poplatok platí štvrťročne, najneskôr do posledného dňa 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom štvrťroku. 

(5) Poplatok sa môže platiť: 

a) bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu poplatku, 

b) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet správcu poplatku, 

c) pri platbách do 300 eur v hotovosti do pokladne správcu poplatku, 

d) prostredníctvom SIPO, 

e) inkasom z účtu poplatníka alebo platiteľa poplatku, v tomto prípade poplatník alebo platiteľ 

poplatku oznámi číslo účtu správcovi poplatku. 

(6) V prípade platieb podľa písmena d) správca poplatku doklad na úhradu nevystavuje a 

nezasiela poplatníkovi alebo platiteľovi poplatku.  

                                                           
18a

) § 19 odsek 5 až 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016. 
19) § 98a ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 460/2011 Z. z. 
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(7) Správca poplatku môže na požiadanie poplatníka alebo platiteľa poplatku vystaviť opis 

dokladu na úhradu poplatku z evidencie správcu poplatku. 

(8) Zúčtovacie vzťahy za úhrady na plnenia výdavkov za odvoz odpadov medzi správcom 

bytového domu ako platiteľom poplatku a vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov ako 

poplatníkmi v bytovom dome určuje osobitný predpis.20) 

 

§ 6a 

Spôsob a lehota na  zaplatenie poplatku určeného rozhodnutím 

(navrhovaná účinnosť dňom 1. januára 2018) 

(1) Pri množstvovom zbere určenie poplatku spôsobom podľa súčinu stanoveného počtu, 

objemu  zbernej nádoby, sadzby a stanoveného intervalu frekvencie odvozu správca poplatku určí 

poplatok poplatníkovi alebo platiteľovi poplatku rozhodnutím o určení poplatku (ďalej len 

„rozhodnutie“). 

(2) Výšku poplatku určí správca poplatku v rozhodnutí vo výške na celé zdaňovacie 

obdobie, ktorým je kalendárny rok. 

(3) Správca poplatku určí v rozhodnutí platenie poplatku v splátkach. Splátky poplatku sú 

splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa určuje poplatok. Poplatník môže poplatok 

určený v rozhodnutí na celé zdaňovacie obdobie v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote 

splatnosti prvej splátky. 

(4) Ak sa poplatok platí mesačne, poplatok sa platí v splátkach rovnomerne v 1/12 ročnej 

výšky poplatku na nasledujúci kalendárny mesiac. Ak sa poplatok platí štvrťročne, poplatok platí 

v splátkach  rovnomerne štvrťročne v ¼ ročnej výšky poplatku na nasledujúci kalendárny 

štvrťrok. 

(5) Správca poplatku v rozhodnutí okrem ustanovených náležitostí20a) uvedie číslo účtu 

správcu poplatku, kód banky, peňažný ústav, variabilný symbol, konštantný symbol, v prípade 

potreby špecifický symbol platby alebo informáciu pre správcu poplatku. 

 (6) Poplatník je povinný označiť platbu poplatku platobnými údajmi uvedenými 

v odseku 5.19) 

(7)  V prípade dočasnej úpravy zapojenia do systému zberu,20b) počas ktorej sa prerušuje 

určený interval odvozu, správca poplatku odpustí poplatok rozhodnutím za obdobie podľa § 7b 

odsek 1 tohto nariadenia.   
§ 7 

Zníženie poplatku 

(1) Poplatok sa znižuje, ak poplatníkom je rodina s viac ako tromi nezaopatrenými deťmi 

bývajúcimi v spoločnej domácnosti, na štvrté a každé ďalšie dieťa maximálne do výšky určeného 

poplatku na jednu osobu a rok, ak býva poplatník v rodinnom alebo bytovom dome. 

(2) Správca poplatku zníži poplatok nasledovne: 

                                                           
20) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení 

neskorších predpisov. 
20a) § 63 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.  
20b) § 8 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016. 
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počet osôb v jednej 

domácnosti výška úľavy z vypočítaného poplatku 

na rodinu 

max. zníženie poplatku v 

eur/rok dospelí deti 

1 4 1/5 33,19  

2 4 1/6 33,19 

1 5 2/6 66,39 

2 5 2/7 66,39 

1 6 3/7 99,58 

2 6 3/8 99,59 

1 7 4/8 132,78 

2 7 4/9 132,78 

 a viacdetné ekvivalentne.  

(3) Zníženie poplatku si môže poplatník uplatniť na základe žiadosti, ktorú podá správcovi 

poplatku. Zníženie poplatku sa priznáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po podaní žiadosti. 

(4) Poplatník k žiadosti o zníženie poplatku podľa odseku 1 predloží nasledovné doklady: 

a) kópie rodných listov detí, na ktoré má žiadateľ vyživovaciu povinnosť a zároveň bývajú 

v spoločnej domácnosti s poplatníkom, 

b) potvrdenie o návšteve školy v prípade, že dieťa už nepodlieha povinnej školskej dochádzke.  

(5) Poplatníkovi, ktorému bolo priznané zníženie poplatku rozhodnutím hlavného mesta, 

vráti správca poplatku rozdiel medzi zaplateným poplatkom a priznaným znížením poplatku 

do 31. decembra príslušného kalendárneho roka. 

§ 7a 

Podmienky na vrátenie poplatku 

Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému 

v priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla poplatková povinnosť alebo došlo k zmene poplatkovej 

povinnosti a súčasne preukáže splnenie správcom poplatku ustanovených podmienok: 

a) Poplatník, ktorým je fyzická osoba, preukáže skončenie trvalého, alebo prechodného 

pobytu 

alebo práva užívať nehnuteľnosť uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia 

písomným potvrdením prísl. orgánu, potvrdzujúcim túto skutočnosť. 

b) Poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť podľa § 2 

ods. 1 písm. a), poplatník, ktorým je právnická osoba podľa § 2 ods. 1 písm. b) 

a poplatník, ktorým je podnikateľ podľa § 2 ods.1 písm. c), preukáže zánik oprávnenia 

užívať alebo užívania nehnuteľnosti na území mesta písomnou dohodou, preukazujúcou 

túto skutočnosť (najmä dohodou o skončení nájmu), odstúpením od nájomnej zmluvy, 

výpoveďou z nájmu, nájomnou zmluvou (skončenie doby nájmu dohodnutého na dobu 

určitú), kúpnou zmluvou a podobne. 

c) Podmienkou na vrátenie poplatku z dôvodu zníženia alebo odpustenia poplatku je 

splnenie oznamovacej povinnosti /podanie žiadosti o zmene v poplatkovej povinnosti 

podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č. 2 tohto nariadenia a súčasne splnenie podmienok 

a predloženie podkladov ustanovených správcom poplatku v písm. b) tohto paragrafu 

a v ods. 2 písm. a) až e) § 7b tohto nariadenia. 

 

§ 7b  

Podmienky na odpustenie poplatku 
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(1) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže splnenie 

nasledovných podmienok, a to: 

a) ak sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území 

hlavného mesta,  

b) v prípade pozastavenia prevádzky škôl a školských zariadení20c)  v období letných 

a zimných školských prázdnin a v prípade pozastavenia prevádzky vysokých škôl20d) 

v období vysokoškolských letných prázdnin, 

c) ak neužíva nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu v období mesiacov 

november až február nasledujúceho roku. 

(2) Poplatník preukáže splnenie nasledovných podmienok podľa odseku 1 tohto 

nariadenia a predloží podklady nasledovne: 

a) potvrdenie od zamestnávateľa, že vykonáva prácu mimo hlavného mesta vrátane dokladu, 

ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce, napríklad zmluvu o ubytovaní alebo 

nájomnú zmluvu s potvrdením jej platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní, 

b) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo potvrdenie o štúdiu 

v zahraničí vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v zahraničí, zmluvu o ubytovaní 

alebo nájomnú zmluvu s potvrdením jej platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní,  

c) potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí vrátane dokladu, ktorý 

preukazuje ubytovanie v zahraničí, napríklad zmluvu o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu 

s potvrdením jej platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní, 

d) písomné oznámenie škôl, školských zariadení a vysokých škôl o pozastavení prevádzky 

v čase školských prázdnin podľa ods. 1 písm. b) tohto ustanovenia, 

e) čestné prehlásenie poplatníka v prípade podľa ods. 1 písm. c) tohto ustanovenia. 

§ 8 

Osobitné ustanovenie 

V prípade dočasnej úpravy zapojenia do systému zberu, počas ktorej sa prerušuje určený 

interval odvozu, správca poplatku nevystavuje doklad na úhradu poplatku. Ak správca poplatku 

určí poplatok rozhodnutím, v prípade dočasnej úpravy zapojenia do systému zberu sa uplatní 

postup podľa ustanovenia § 6a ods. 7 tohto nariadenia.  
 

§ 9 

Konanie 

Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahujú osobitné predpisy.21) 

 

 

§ 10 

Sankcie 

Sankcie za porušenie poplatkových povinností upravuje osobitný predpis.22) 

                                                           
20c) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  
20d) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. 
21) Zákon č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších h predpisov. 
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§ 11 

Prechodné ustanovenia 

(1) Ohlásenie vykonané podľa doterajších predpisov sa považuje za splnenie oznamovacej 

povinnosti podľa tohto nariadenia. 

(2) Oznamovacia povinnosť poplatníka alebo platiteľa poplatku, ktorý bol zapojený 

do systému zberu na základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. 

v období do 31. decembra 2001 a  po 1. januári 2002 požiadal o zmenu zapojenia do systému zberu 

podľa osobitného predpisu23) sa považuje za splnenú. 

(3) Poplatník alebo platiteľ poplatku, ktorý bol zapojený do systému zberu na základe 

zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a. s. v období 

do 31. decembra 2001 a  po 1. januári 2002 nepožiadal o zmenu zapojenia do systému zberu podľa 

osobitného predpisu24) je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť podľa tohto nariadenia 

do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Až do splnenia uloženej 

povinnosti sa výška poplatku určí podľa údajov v evidencii správcu poplatku ku dňu ukončenia 

zmluvy. 

(4) Na účely preukázania, že poplatník využíva množstvový zber25) je pre správcu poplatku 

rozhodujúci stav v evidencii zapojenia do systému zberu komunálneho odpadu k 1. januáru 2013. 

 

§ 11a 

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. januáru 2016 

Ustanovenie § 4 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia sa od 1. januára 2016 do 30. júna 2016 

neuplatňuje. 

§ 11b 

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. júlu 2016 

Oznamovacia povinnosť vykonaná podľa doterajších predpisov sa považuje za splnenie 

oznamovacej povinnosti podľa tohto nariadenia. 

§ 11c 

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. januáru 2017 

Ustanovenie § 6a tohto nariadenia sa od 1. januára 2017 do 31. októbra 2017 neuplatňuje 

a uplatní sa prvý krát na zdaňovacie obdobie roku 2018. 

 

 

 

 

 

§ 12 

Zrušovacie ustanovenie 

                                                                                                                                                                                                 
22) § 155 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.  
23) § 10 odsek 2 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 v znení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 14/2011. 
24) § 10 odsek 3 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 v znení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 14/2011. 
25) § 81 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 460/2011 Z. z. 
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Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 9/2005, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 13/2007, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 9/2008, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 1/2011 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 14/2011. 

§ 12a 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 3/2015, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 

v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

5/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

11/2014.“.  

Čl. II 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 

sa mení nasledovne: 

1. V § 8 sa vypúšťajú odsek 4 písmeno c) a odsek 5. 

Čl. III 

 Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby vyhlásil 

úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene 

a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.  

12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov, ako vyplýva 

zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 5/2013, všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 11/2014 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 4/2016  tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto 

nariadením. 

Čl. IV 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017, okrem ustanovenia § 6a, ktoré 

nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 s uplatnením na zdaňovacie obdobie kalendárneho roka 

2018.  

 

 

 

 JUDr. Ivo Nesrovnal 

 primátor 
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Príloha č. 1  

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2012 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava       FO 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava            

 

  Evidenčné číslo zapojenia: ....................... 

                        

OZNÁMENIE  O VZNIKU, ZMENE A ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI  

podľa zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

FYZICKÁ OSOBA 

□      vznik    □      zmena                □      zánik    

       A.  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  POPLATNÍKA   

 

Meno a priezvisko: .....................................................................................Titul:.................................  

Rodné číslo: ........................................................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................ 

Adresa prechodného pobytu: ................................................................................................................. 

Adresa na doručenie písomností: ........................................................................................................... 

Telefón: .........................................  E-mailová adresa: ......................................................................... 

Zástupca:  

Meno a priezvisko/Obchodné meno: ..................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu/ sídlo: ............................................................................................................... 

Telefón: .........................................  E-mailová adresa: ......................................................................... 

Bankový účet, z ktorého sa bude plniť poplatková povinnosť:  

IBAN: .............................................................................................  BIC/SWIFT kód: ........................ 

Správca alebo spoločenstvo pre  bytový dom:................................................................................... 

Obchodné meno správcu/spoločenstva: ................................................................................................ 

Sídlo: ..................................................................................................................................................... 

Telefón: .........................................  E-mailová adresa: ......................................................................... 

Bankový účet, z ktorého sa bude plniť poplatková povinnosť:  

IBAN: .............................................................................................  BIC/SWIFT kód: ........................ 

 

 

B.   ÚDAJE  O  ODVOZNOM  MIESTE 

Adresa odvozného miesta: ..................................................................................................................... 

Celkový počet poplatníkov na odvoznom mieste:  ................................................................................ 
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C. ÚDAJE O VŠETKÝCH POPLATNÍKOCH, KTORÍ MAJÚ V NEHNUTEĽNOSTI 

TRVALÝ ALEBO PRECHODNÝ POBYT, ALEBO  SÚ OPRÁVNENÍ UŽÍVAŤ 

PREDMETNÚ NEHNUTEĽNOSŤ 

 

 Meno, priezvisko, titul Rodné číslo Adresa trvalého/prechodného pobytu 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

Poznámka:  

Správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom 

dome  podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 182/1993 Z. z.  o vlastníctve bytov a nebytových 

priestorov preukazuje údaje o poplatníkoch predložením kópie zmluvy o výkone správy s menným 

zoznamom poplatníkov v bytovom dome, ktorá tvorí prílohu oznámenia. 

 

 

D. ÚDAJE ROZHODUJÚCE  NA URČENIE POPLATKU 

  

Údaje rozhodujúce na určenie poplatku sú uvedené v žiadosti o zapojenie, zmenu alebo zánik 

zapojenia do systému zberu komunálneho odpadu podľa osobitného predpisu.1)  

 

Žiadosť o zapojenie, zmenu alebo zánik zapojenia do systému zberu komunálneho odpadu tvorí 

prílohu k oznámeniu.    

 

 

D.1.   VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI ODO DŇA: ......................................................... 

 

Poplatníkom je:   

□  vlastník               □    nájomca alebo iný užívateľ   □ správca 

 

 

 

D.2    ZMENA  POPLATKOVEJ  POVINNOSTI KU DŇU:  ..................................................... 

Dôvod: 

□  zmena počtu osôb v nehnuteľnosti 

□  zmena identifikačných údajov poplatníka 
                                                           
1) ) Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov. 
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□  zmena skutočností podľa bodu B zapojenia do systému zberu 

□  iné zmeny: ......................................................................................................................................... 

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

D.3.   ZÁNIK  POPLATKOVEJ  POVINNOSTI  KU DŇU:  ....................................................... 

Dôvod: 

□   úmrtie 

□ zánik trvalého/prechodného pobytu alebo zánik práva užívať nehnuteľnosť 

□   iné dôvody: ........................................................................................................... 

 

E.  SPÔSOB  PLATBY  POPLATKU: 

 

□  bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku 

□  poštovým peňažným poukazom 

□  v hotovosti do pokladne správcu poplatku 

□  prostredníctvom SIPO (len FO)       číslo SIPO: .......................................................... 

□  prostredníctvom SEPA inkasného príkazu 2) 

 

 Zoznam príloh: 

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

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

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

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

 

 Poučenie 

Poplatník je povinný oznámiť obci vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa 

jej vzniku. Oznámenie je možné podať u správcu poplatku osobne alebo na adrese: Magistrát 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií,  

Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 5. Poplatník, ktorý nemôže vystupovať samostatne, musí byť 

zastúpený svojim zákonným zástupcom, opatrovníkom alebo splnomocneným zástupcom v rozsahu 

písomného plnomocenstva. Ak je oznámenie podávané elektronickými prostriedkami alebo 

telefaxom, je potrebné ho doručiť písomne najneskôr do piatich dní odo dňa jeho podania.  

 

 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 správcu 

miestnych daní a poplatkov 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 zberu a prepravy 

komunálneho odpadu na území hlavného mesta a jeho následného zhodnotenia alebo zneškodnenia.  

 

Dátum oznámenia: ...................................         

 

      

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

                                                                                                     označenie a  podpis poplatníka 

 

 

                                                           
2 ) Poplatník zriaďuje SEPA inkasný príkaz v banke na základe údajov od správcu  poplatku 
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Príloha č. 2  

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2012 

 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava       PO 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava 

Evidenčné číslo zapojenia: ....................... 

OZNÁMENIE  O VZNIKU, ZMENE A ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI  

podľa zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA - podnikateľ 

□      vznik    □      zmena                □      zánik           

A. IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  POPLATNÍKA 

 

Obchodné meno/názov: ......................................................................................................................... 

Meno a priezvisko, titul: ...............................................................................................(vyplní len FO) 

Sídlo/Miesto podnikania:  ...................................................................................................................... 

IČO: ..............................................   

Telefón: .........................................  E-mailová adresa: ......................................................................... 

Adresa na doručenie písomností: ........................................................................................................... 

Štatutárny orgán: 

Meno a priezvisko: ................................................................................................................................ 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................ 

Telefón: .........................................  E-mailová adresa: ......................................................................... 

Bankový účet, z ktorého sa bude plniť poplatková povinnosť:  

IBAN: ................................................................................................  BIC/SWIFT kód: ..................... 

   

 

B.  ÚDAJE O VŠETKÝCH PREVÁDZKACH NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA VRÁTANE 

MIESTA PODNIKANIA ALEBO SÍDLA 

 

Názov a adresa prevádzky 

Poplatníkom je 

vlastník/ nájomca 

alebo iný 

užívateľ/správca 

Predpokladaný 

počet  

osôb v 

prevádzke 

Dátum 

vzniku/zmeny/zániku 

prevádzky 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     
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C.  ÚDAJE  ROZHODUJÚCE  NA  URČENIE  POPLATKU 

  

Údaje rozhodujúce na určenie poplatku sú uvedené v žiadosti o zapojenie, zmenu alebo zánik 

zapojenia do systému zberu komunálneho odpadu podľa osobitného predpisu.1) 

 

Žiadosť o zapojenie, zmenu alebo zánik zapojenia do systému zberu komunálneho odpadu tvorí 

prílohu k oznámeniu.    

 

C.1.   VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI ODO DŇA: ........................................................................... 

 

C.2.  ZMENA POPLATKOVEJ POVINNOSTI KU DŇU:  ............................................................................ 

 

Dôvod: 

□ zmena identifikačných údajov poplatníka 

□ zmena adresy prevádzky 

□ zmena skutočností podľa bodu B zapojenia do systému zberu: 

□ iné zmeny: .................................................................................................................................... 

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

 

C.3.   ZÁNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI KU DŇU: ............................................................................... 

 

Dôvod: 

□ zánik právnickej osoby/ oprávnenia na podnikanie 

□ zánik práva užívať nehnuteľnosť .................................................................................................. 

□   iné dôvody .................................................................................................................................... 

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

 

D.  SPÔSOB PLATBY POPLATKU: 

 

□  bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku 

□  poštovým peňažným poukazom 

□  v hotovosti do pokladne správcu poplatku 

□  prostredníctvom SEPA inkasného príkazu2) 

 

 

 Zoznam príloh: 

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

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

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

 

 

                                                           
1) ) Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi  a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov. 
 
2 ) Poplatník zriaďuje SEPA inkasný príkaz v banke na základe údajov od správcu  poplatku 
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 Poučenie 

Poplatník je povinný oznámiť obci vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa 

jej vzniku. Oznámenie je možné podať u správcu poplatku osobne alebo na adrese: Magistrát 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií,  

Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 5. Poplatník, ktorý nemôže vystupovať samostatne, musí byť 

zastúpený svojim zákonným zástupcom, opatrovníkom alebo splnomocneným zástupcom v rozsahu 

písomného plnomocenstva. Ak je oznámenie podávané elektronickými prostriedkami alebo 

telefaxom, je potrebné ho doručiť písomne najneskôr do piatich dní odo dňa jeho podania.  

 

 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 správcu 

miestnych daní a poplatkov 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 zberu a prepravy 

komunálneho odpadu na území hlavného mesta a jeho následného zhodnotenia alebo zneškodnenia.  

 

 

Dátum oznámenia: ...................................    

      

 

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

                                                                                                         označenie a podpis poplatníka    
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Príloha č. 3  

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2012 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava       FO 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava              

Evidenčné číslo zapojenia: ....................... 

                            (vypĺňa správca poplatku) 

OZNÁMENIE  VZNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI K MIESTNEMU POPLATKU ZA 

DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY  

podľa zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 

odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

FYZICKÁ OSOBA 

       A.  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  POPLATNÍKA   

 

Meno a priezvisko: .....................................................................................Titul:.................................  

Rodné číslo: ........................................................................................................................................... 

Adresa trvalého/prechodného pobytu:  .................................................................................................. 

Adresa na doručenie písomností*: ......................................................................................................... 

Telefón*: .......................................  E-mailová adresa*: ....................................................................... 

 

B.   ÚDAJE  O ZBERNOM DVORE 

Adresa zberného dvora: ..................................................................................................................... 

 

C.  SPÔSOB  PLATBY  POPLATKU: 

 

□  bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku 

□  poštovým peňažným poukazom 

□  v hotovosti do pokladne správcu poplatku 

 

D.  POVINNÁ PRÍLOHA 

 

□  vážny lístok vystavený zberným dvorom pri odovzdaní drobného stavbného odpadu 

 

 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 správcu miestnych daní a poplatkov 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 zberu 

a prepravy komunálneho odpadu na území hlavného mesta a jeho následného zhodnotenia alebo zneškodnenia.  

 

Dátum oznámenia: ...................................         

      

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

                                                                                                                 podpis poplatníka 
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Príloha č. 4 

k všeobecne záväznému nariadeniu č. x/2016 

 

Vážny lístok 

Prevádzkovateľ: 

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 

Prevádzka: 

IČO 00 681 300 IČ DPH SK 202 0318 256 

 

Číslo vážneho lístku:     Dátum: 

 

Pôvodca odpadu: (Zákon o odpadoch § 2, odsek 2): OLO [     ] 

 

EV.Č.V.: 

Príchod: hh:mm  Odchod: hh:mm 

Brutto  tarra  netto  katalógové číslo/druh odpadu 

[kg]  [kg]  [kg]   

 
Zástupca pôvodcu odpadu/držiteľa odpadu súhlasí s uvedenou hmotnosťou odpadu. Za zaradenie odpadu podľa katalógu odpadov je podľa zákona 
o odpadoch (§19, odsek 1, písmeno a) zodpovedný držiteľ odpadu. 

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s pravidlami BOZP a OPP, s možnými rizikami v prevádzke OLO, a .s. a podmienkami prijatia odpadu na zberný 

dvor alebo inam určené miesto na zber drobných stavebných odpadov, zaväzujem sa ich dodržiavať a som si vedomý možných následkov zo strany 
OLO, a. s. pri ich nedodržaní. 

 

 
 

Obsluha:       Za držiteľa: 

 

        Podpis: 
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Vyhodnotenie pripomienok k návrhu 

Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov s predpokladanou účinnosťou dňom 1. januára 2017 

 

1. Pripomienky fyzických osôb a právnických osôb 

 

Návrh VZN bol zverejnený vyvesením na úradnej tabuli a na internetovej stránke hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v dňoch od 

17.10.2016 do 31.12.2016. Fyzické osoby a právnické osoby mohli uplatniť pripomienku v dňoch od 18.10.2016 do 27.10.2016. 

Postup podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.“): 

Ods. 4:  

(4) Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť 

pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote 

navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 

Ods. 6: 

(6) Vyhodnotenie pripomienok uskutoční navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný obsah 

pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov. 

Ods. 7: 

(7) Vyhodnotenie pripomienok sa musí predložiť poslancom v písomnej forme najneskôr tri dni pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu 

nariadenia. 

Poznámka:  

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za rozvoj, ďalej len „VZN“ (v prípade 

iného VZN bude toto nariadenie citované). 

A – akceptovať. 

N – neakceptovať. 

Do lehoty spadajúcej na pripomienkovanie neboli doručené žiadne pripomienky. 

Do 27. októbra 2016 bolo doručených elektronickou poštou 0  pripomienok. Poštou neboli ani v nasledujúcich dňoch doručené žiadne pripomienky. 

Po termíne možnosti doručenia pripomienok bola predložená 1 pripomienka elektronickou formou, a to v dátume 28.10.2016. 

 

(Upozornenie: prevod textu z dokumentov v PDF formáte bol uskutočnený strojovo. Originály PDF dokumentov sú k dispozícii k nahliadnutiu na 

OMDPL). 
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Č. Dátum Pripomienkujúci Obsah Návrh 

vyhodnotenia 

Návrh 

A-N 

Komisia 

1 28.10.2016 Združenie občianskej 

sebaobrany (ZOS), 

Mraziarenská 3, 821 08 

Bratislava v zastúpení 

Doc. Ing. Radomil 

Květoň, CSc 

1.  Bod návrhu 14.  
14. V § 4 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.  

VZN 12/2014:  
(2) Pre účely určenia poplatku pre 120 l zbernú nádobu sa použije sadzba stanovená pre 110 l zbernú 

nádobu a objem 110 l.  

Konečne ste zrušili odsek, ktorý popieral zásady množstevného zberu podľa objemu zbernej nádoby. 

Tým ste prakticky poškodili všetkých poplatníkov v Bratislave nepoužívajúcich 120 l zbernú nádobu a 

poskytli ste užívateľom 120 l zníženie poplatku zníženie poplatku o 9 % v rozpore so zákonom 

582/2004. Škoda, že ste našu námietku k zákonnosti VZN 11/2014 v januári 2015 odmietli a 

vypracovali ste pre primátora odpoveď s nepravdivými tvrdeniami. Sme radi, že aspoň krajská 

prokuratúra prešetrovaním zákonnosti VZN 11/2014 vyvinula na vás nepriamy nátlak na odstránenie 

tohto nezákonného nezmyslu.  

  

Nemá náležitosti 

pripomienky 

v zmysle § 6 ods. 4 

zák. č. 369/1990 Zb 

N  

2. Bod návrhu 15.  
V § 4 písmeno c), d) a e) sa za slová „110 l“ vkladajú slová „alebo 120 l“.  

VZN 12/2014:  
c) 0,03017 eura za 1 liter pre 110 l zbernú nádobu,  

d) 0,01207 eura za 1 liter pre 110 l zbernú nádobu pre jednu samostatne bývajúcu osobu v rodinnom 

dome,  

e) 0,02413 eura za 1 liter pre 110 l zbernú nádobu pre dve samostatne bývajúce osoby v rodinnom 

dome.  

Zákon 582/2004  
Obec môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením pri množstvovom zbere rôzne sadzby poplatku v 

závislosti od objemu zbernej nádoby a frekvencie odvozov v rozsahu dolnej a hornej výšky poplatku 

určenej v odseku 1 písm. a).  

Stanovenie sadzby podľa počtu bývajúcich osôb je v rozpore so zákonom 582/2004. Na tento rozpor 

sme magistrát upozorňovali už v januári 2015 a bol magistrátom odmietnutý.  

Navrhujeme vypustiť z VZN. Zákon pripúšťa podľa §82 v uvedených konkrétnych prípadoch znížiť 

poplatok ale nie sadzbu.  
Súčasne upozorňujeme, že vypustením odseku (2) a navrhovanou úpravou písmena c) príde ku 

skrytému zvýšeniu poplatku za KO a DSO o 9 % pre všetky rodinné domy v Bratislave. 110 l zberné 

nádoby (plechové „popolnice“) v Bratislave už aspoň niekoľko rokov prakticky neexistujú (viď. správy 

o nakladaní s KO na území Bratislavy). Osadzované sú 120 l umelohmotné zberné nádoby.  

 

Sadzby poplatku 

neboli predmetom 

zmeny tohto VZN 

N  

   3. Bod návrhu 16.  
§ 4 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú:  

„f) 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín,  

g) 0,1659 eura za 1 kilogram zmesového komunálneho odpadu v lisovacom kontajneri.“.  

Vzhľadom na úpravu bodu 15. je potrebné posunúť písmena f) a g) na d) a e).  

 

Bod č. 15 sa 

neupravuje, 

písmená sa 

neposúvajú 

N  
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Č. Dátum Pripomienkujúci Obsah Návrh 

vyhodnotenia 

Návrh 

A-N 

Komisia 

   Bod návrhu 20. a nasledujúce  
§ 6a  

Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku určeného rozhodnutím  

(1) Pri množstvovom zbere určenie poplatku spôsobom podľa súčinu počtu, objemu a typu zbernej 

nádoby, sadzby a frekvencie odvozu správca poplatku určí poplatok poplatníkovi rozhodnutím o určení 

poplatku (ďalej len „rozhodnutie“).  

Tento bod je nevykonateľný. Násobiť počet a typ nádoby je rovnaký nezmysel, ako robiť kompót z 

jabĺk a zemiakov. Nezmyselnosť vetnej konštrukcie znovu naznačuje, že sa jedná o ľudovú tvorivosť 

zameranú na znásilnenie zákona 582/2004 na Bratislavský model zavedenia množstvového zberu pre 

obyvateľov. Takýto model má na Slovensku iba Bratislava a je jednoznačne nevýhodný pre obyvateľov.  

Zákon 582/2004, § 81, Vyrubenie poplatku a splatnosť  
(1) Poplatok obec vyrubuje každoročne rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Vyrubený poplatok je 

splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Ak poplatník preukáže, že využíva 

množstvový zber, obec poplatok nevyrubí rozhodnutím.  

Schválenie návrhu VZN by vytvorilo v Bratislave taký zmätok, ktorý sa dá prirovnať iba k rozpadu 

daňového úradu v roku 2012 za vlády Ivety Radičovej. Všetci poplatníci v Bratislave sú totiž zapojení 

do množstvového zberu.  

 

Vzhľadom na závažné nedostatky navrhovaného VZN požadujeme jeho stiahnutie zo 

schvaľovacieho procesu a zásadné prepracovanie.  

 

Slová „a typu“ sa 

vypúšťajú v návrhu 

VZN 

(autoremedúra-

oprava zrejmých 

chýb) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Táto časť 

pripomienky nemá 

náležitosti 

pripomienky 

v zmysle § 6 ods. 4 

zák. č. 369/1990 

Zb. 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 
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Výpis 

Zo zasadnutia Komisie územného, strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo 

dňa 15.11.2016. 

Uznesenie k bodu č. 1 „Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o 

nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013, 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

11/2014, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 4/2016“ 

Návrh uznesenia 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy  

 

A.) berie na vedomie vyhodnotenie pripomienok  

 

B.) odporúča  

MsZ schváliť Všeobecné záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 

Hlasovanie: prítomní 7, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2 

 

Za správnosť opisu: Mgr. Erika Igondová 

V Bratislave, 15.11.2016 
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Výpis  

zo zasadnutia  komisie finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ   

konaného dňa 21.11.2016 

___________________________________________________________________________ 

 
 
k bodu 5 
Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o 

miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (skrátený 

názov) s účinnosťou dňom 1. januára 2017 

 

Návrh uznesenia: 

Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta MsZ  po prerokovaní materiálu 

odporúča MsZ schváliť Návrh VZN, ktorým sa mení a dopĺňa VZN hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov (skrátený názov) s účinnosťou dňom 1. januára 2017 podľa predloženého návrhu uznesenia. 

 

Hlasovanie: 
prítomní:9, za:9, proti:0, zdržal sa: 0 

 

 

 

Za správnosť opisu: Mgr. Adriana Renčková, v.r. 

v Bratislave dňa 21.11.2016 
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Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorým  sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013, všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014, 

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 4/2016 

Kód uzn.: 1.2. 

6.3. 

Uznesenie 443/2016 
zo dňa 24.11.2016 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým 

sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene 

a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013, všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014, všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2015 a všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 s účinnosťou 

dňom 1. januára 2017, okrem čl. I dvadsiaty piaty bod, podľa ktorého ustanovenie § 6a tohto 

nariadenia sa od 1. januára 2017 do 31. októbra 2017 neuplatňuje a uplatní sa prvýkrát na 

zdaňovacie obdobie roku 2018. 

 

 

 

 


