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Dôvodová správa 

 k informačnému materiálu k plneniu uznesenia č. 518/2016 zo dňa 29.06.2016 

 

 

Uznesením MsZ č. 518/2016 zo dňa 29. 6. 2016 mestské zastupiteľstvo požiadalo 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy predložiť informáciu o tom, či s ohľadom na zisk 

vykazovaný obchodnou spoločnosťou OLO a. s., za predchádzajúce účtovné obdobia je 

možné znížiť platné sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady.  

Na základe uvedeného sa predkladá tento informačný materiál o zdôvodnení 

nezníženia platných sadzieb miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 

odpady a nezníženia úhrady nákladov spoločnosti OLO a.s. za zber komunálneho odpadu a 

drobného stavebného odpadu pre rok 2017. 

Prijatím nového zákona o odpadoch pribudli obci nové činnosti, ktoré je v zmysle 

zákona povinná zabezpečovať, a teda vznikli aj nové náklady na tieto činnosti, ktoré je obec 

povinná znášať. Prehľad týchto činností ako aj všetky zdôvodnenia sú podrobne rozpísané 

v texte nižšie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informačný materiál 

 

 k plneniu uznesenia č. 518/2016 zo dňa 29. 6. 2016  o zdôvodnení nezníženia platných 

sadzieb miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

a nezníženia úhrady nákladov spoločnosti OLO a.s. za zber komunálneho odpadu  a 

drobného stavebného odpadu.  

 

Nositeľ uznesenia: JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor hlavného mesta SR Bratislavy 

Plniteľ úlohy:  Ing. Radoslav Kasander, sekčný riaditeľ sekcie financií  

 

Rôzne    

Uznesenie č. 518/2016 zo dňa 29. 6. 2016                         

 

Mestské zastupiteľstvo 

   

                                                          žiada 
 

primátora hlavného mesta SR Bratislavy,  

aby na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy predložil 

informáciu o tom, či s ohľadom na zisk vykazovaný obchodnou spoločnosťou OLO a. s., za 

predchádzajúce účtovné obdobia je možné znížiť platné sadzby miestneho poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

T: 29. 9. 2016 

 

Predloženie informačného materiálu bolo odložené s tým, že materiál bude predložený na 

rokovanie mestského zastupiteľstva až po uskutočnení rokovania hlavného mesta SR 

Bratislavy so spoločnosťou OLO, a.s., nakoľko končí zmluva medzi predmetnou 

spoločnosťou a hlavným mestom SR Bratislavou. V zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o 

odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinného od 1. 1. 2016 je potrebné, aby 

hlavné mesto SR Bratislava zosúladilo nakladanie s komunálnymi odpadmi s týmto zákonom. 

 

Táto skutočnosť bola vykonaná uzavretím troch dodatkov zmlúv, ktoré sú účinné dňom 

29.12.2016: Dodatok č. 6 k zmluve o zbere a preprave komunálneho odpadu zo dňa 

24.11.1993,Dodatok č. 6 k zmluve o zneškodňovaní komunálneho odpadu zo dňa 24.11.1993 

a Dodatok č. 7 k zmluve o zbere a odvoze triedeného komunálneho odpadu zo dňa 30.5.1994. 

 

Na základe uvedeného sa informačný materiál predkladá na rokovanie mestského 

zastupiteľstva dňa 25.5.2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zdôvodnenie nezníženia úhrady nákladov spoločnosti OLO a.s. za zber komunálneho 

odpadu a drobného stavebného odpadu 

Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene definovalo súhrn činností, ktoré 

zabezpečuje spoločnosť OLO a.s. z pridelených finančných prostriedkov. V tabuľke sú 

uvedené na porovnanie jednotlivé činnosti. Na ľavej strane sú činnosti, ktoré OLO a.s. 

zabezpečovalo od r. 1992 do prijatia nového zákona o odpadoch. Na pravej strane sú činnosti, 

ktoré OLO a.s. zabezpečuje po prijatí nového zákona o odpadoch s účinnosťou od 

01.01.2016, z toho s účinnosťou niektorých činností k 1.7.2016 a 1.1.2017. 

 

Pôvodné náklady OLO 

 

Súčasné náklady po prijatí nového zákona 

(tučným písmom kurzívou sú uvedené nové 

činnosti) 

na zmesový komunálny odpad: 

- vozový park, nákup vozidiel ich 

údržba, pohonné hmoty, odpisy 

- nákup a údržba zberných nádob, 

kontajnerov, 

- rozmiestňovanie zberných nádob, 

kontajnerov, 

- zber a preprava komunálneho odpadu 

- 1 krát do roka dezinfekcia 

kontajnerov, 

- energetické zhodnotenie v spaľovni 

odpadu. 

na zmesový komunálny odpad: 

- vozový park, nákup vozidiel ich 

údržba, pohonné hmoty, odpisy 

- nákup a údržba zberných nádob, 

kontajnerov, 

- rozmiestňovanie zberných nádob, 

kontajnerov, 

- zber a preprava komunálneho odpadu 

- 1 krát do roka dezinfekcia 

kontajnerov, 

- energetické zhodnotenie v spaľovni 

odpadu 

- pilotný projekt „Budovanie 

polopodzemných kontajnerov“ – 

nákup polopodzemných kontajnerov 

na zmesový komunálny odpad 

a triedené zložky papier, sklo a plasty 

zbierané spolu s kovmi pre 3 lokality 

(Budatínska, Stavbárska 

a Družicová) vrátane úpravy vozidla 

na vyprázdňovanie polopodzemných 

kontajnerov 

- vypísanie súťaže na „Návrh 

modelového kontajnerového 

stanovišťa“ vrátane odmien pre 1., 

2. a 3. cenu. 

 

 na biologicky rozložiteľný odpad zo 

záhrad: 

- propagačná kampaň, 

- nákup zberných nádob 

a kompostérov a dodanie do cca 

21 000 domácností, 

- údržba zberných nádob, 

- nákup vozidiel (1 veľké a 1 malé do 

ťažko dostupných miest), 

- údržba vozidiel, pohonné hmoty,  

- zber a preprava odpadu, 

- preprava odpadu a jeho odovzdanie 



na kompostovanie do zariadenia na 

spracovanie odpadu zo zelene, 

- vytvorenie novej posádky, 

na triedený odpad – papier, sklo, plasty 

zbierané spolu s kovmi a kombinovanými 

viacvrstvovými obalmi: 

- vozový park, nákup vozidiel ich 

údržba, pohonné hmoty, odpisy 

- nákup a údržba zberných nádob, 

kontajnerov, 

- rozmiestňovanie zberných nádob, 

kontajnerov na tri zložky – žlté, 

modré a zelené, 

- zber a preprava triedeného odpadu 

podľa jednotlivých zložiek, 

- prevádzka dotrieďovacieho závodu,  

- preprava do zariadení na spracovanie 

odpadu, 

- Organizovanie OLOmpiády – 

spolupráca so školami na triedenom 

zbere. 

na triedený odpad – papier, sklo, plasty 

zbierané spolu s kovmi a kombinovanými 

viacvrstvovými obalmi: 

- vozový park, nákup vozidiel ich 

údržba, pohonné hmoty, odpisy 

- na zneškodnenie znečisteného 

triedeného odpadu spôsobené 

nedôsledným triedením oddelene 

zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu. 

- Organizovanie OLOmpiády 

spolupráca so školami na triedenom 

zbere. 

Náklady OZV – NATURPACK, a.s.  
od 1.7.2016 financuje Organizácia 

zodpovednosti výrobcov na základe 

zmluvy so spoločnosťou OLO a.s. 

- nákup a údržbu zberných nádob, 

kontajnerov, 

- rozmiestňovanie zberných nádob, 

kontajnerov na tri zložky – žlté, 

modré a zelené, 

- zber a prepravu triedeného odpadu 

podľa jednotlivých zložiek, 

- prevádzku dotrieďovacieho závodu,  

- prepravu do zariadení na spracovanie 

odpadu. 

na prevádzkovanie Zberného dvora na 

Starej Ivánskej ceste 2: 

- poskytnutie priestoru a kontajnerov 

na triedený zber objemných odpadov, 

drobných stavebných odpadov, 

odpadov zo zelene, komunálnych 

odpadov z domácností s obsahom 

škodlivín, 

- zabezpečovanie prevádzky dvora 

6 krát v týždni, 

- vozový park, údržba, pohonné hmoty, 

odpisy,  

- preprava vozidlami do spaľovne ak 

ide o spáliteľný odpad, príp. preprava 

na skládku odpadov v prípade 

nespáliteľného odpadu (sanita a pod.), 

preprava bioodpadu z údržby zelene 

do kompostárne, 

- úhrada spaľovni, kompostárni, 

skládke, 

- vytvorenie priestoru na zber 

elektroodpadov z domácností – 

personálne zabezpečenie 

na prevádzkovanie Zberného dvora na 

Starej Ivánskej ceste 2: 

- zabezpečovanie prevádzky dvora 

6 krát v týždni, 

- rozšírenie kapacity zberného dvora – 

poskytnutie kontajnerov na zber 

objemných odpadov, odpadov 

z údržby zelene, kovov, najmä 

železného šrotu, papiera a lepenky, 

plastov vrátane polystyrénu a jeho 

lisovanie, skla, odpadu z obalov a 

ostatného komunálneho odpadu 

v rozsahu rozhodnutia o súhlase 

na prevádzkovanie zariadenia na zber 

odpadov,  

- zber a preprava drobných stavebných 

odpadov – zakúpenie mostovej váhy, 

zabezpečenie a zaškolenie personálu 

na vystavovanie a zasielanie vážnych 

lístkov na drobný stavebný odpad pre 

magistrát na potreby určenia 

miestneho poplatku (poštou), mzdové 

náklady 



a odovzdanie organizácii 

zodpovednosti výrobcov za 

elektroodpady. 

 

- vozový park, údržba, pohonné hmoty, 

odpisy,  

- vytvorenie priestoru a personálne 

zabezpečenie priestoru pre 

odovzdanie komunálnych odpadov 

na prípravu odpadov na opätovné 

použitie, mzdové náklady, 

- propagačná kampaň – projekt 

„Dajme odpadom druhú šancu“ 

- vytvorenie priestoru na zber 

elektroodpadov z domácností – 

personálne zabezpečenie 

a odovzdanie organizácii 

zodpovednosti výrobcov za 

elektroodpady. 

 na zabezpečovanie mobilného zberu 

a prepravy komunálnych odpadov 

s obsahom škodlivín – 

 dvakrát do roka v každej mestskej časti 

(doposiaľ to hradil magistrát dodávateľovi 

na základe verejného obstarávania a od r. 

2015 obstaráva túto službu OLO a.s. podľa 

dodatku č. 6 k zmluve o triedenom zbere). 

 

V súčasnosti oddelenie verejného obstarávania rieši in-house, tzn. že by OLO a.s. mohlo 

zabezpečovať odstraňovanie nezákonne uložených odpadov z pozemkov hlavného mesta. Na 

základe dohody s hlavným mestom odstraňuje odpady zo zberných hniezd, t. j. miest na zber 

triedeného odpadu papiera, skla a plastov zbieraných spolu s kovmi, objemné odpady, drobné 

stavebné odpady, zmesový komunálny odpad, odpad z údržby zelene a pod.. 

 

 

Zdôvodnenie nezníženia platných sadzieb miestneho poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady 

 

Sadzby miestneho poplatku ustanovuje obec podľa § 78 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 

daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  

 

Poplatok sa v súčasnosti platí za 

a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, 

b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, 

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

    výrobcov, 

d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 

odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a 

e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu. 

 

Do miestneho poplatku obec nemôže zahrnúť náklady triedeného zberu oddelene zbieranej 

zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu, vrátane zberu a 

vytriedenia týchto zložiek na zbernom dvore, ktoré znášajú výrobcovia vyhradených 

výrobkov, tretie osoby alebo organizácie zodpovednosti výrobcov, ktorí zodpovedajú za 

nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu v obci. 

 

 



 

 

Napriek skutočnosti, že náklady na triedený zber, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov už obec nehradí zo svojich prostriedkov, a teda obci poklesli 

náklady na túto činnosť, v zmysle zákona o odpadoch pribudli nové činnosti, ktoré je 

obec v zmysle zákona povinná zabezpečovať, a teda vznikli aj nové náklady na tieto 

činnosti , ktoré je obec povinná znášať (viď tabuľka vyššie).   

Obec pri ustanovení výšky miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 

musí vychádzať zo skutočných nákladov obce na nakladanie s komunálnym odpadom a 

drobným staveným odpadom v súlade s § 81 ods. 12 zákona o odpadoch. 

Na základe uvedeného obec sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady pre rok 2017 neznížila.  

 

Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady použije obec 

výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych odpadov a 

drobných stavebných odpadov v súlade s § 81 ods. 12 zákona o odpadoch.  

 


