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Návrh uznesenia 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu 
 
 
 

s c h v a ľ u j e 
 
 
 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
dopĺňa 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 a mení 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov, s účinnosťou dňom 1. januára 2012.



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

 
A. Všeobecná časť 

Predkladá sa návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy, ktorým sa v čl. I dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnym odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „VZN č. 12/2001“) a v čl. II mení všeobecne záväzné 
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„VZN č. 13/2004“). 

 
V roku 2001 zákonom č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z.z.“), ktorým s účinnosťou od 1. 1. 2001 okrem iných 
ustanovení bolo v § 39 upravené nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi. Obec, okrem iných povinností stanovených zákonom č. 223/2001 Z.z., je povinná 
zabezpečiť zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území vrátane 
zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci. 
Pôvodcom komunálnych odpadov okrem iných povinností stanovených zákonom č. 223/2001 
Z.z., bola stanovená najmä povinnosť zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov 
v obci.  

 
Ďalej týmto zákonom bolo ustanovené, že náklady na činnosti nakladania 

s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi hradí obec z miestneho poplatku 
podľa osobitných predpisov. 

 
Do konca roku 2001 sa na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej 

len „hlavné mesto“) uplatňoval systém zhromažďovania, odvozu a likvidácie komunálneho 
odpadu na základe zmluvných vzťahov medzi spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
ako dodávateľom služieb na jednej strane, a pôvodcami komunálneho odpadu ako 
odberateľmi na druhej strane. Za dohodnutý predmet služieb sa platila stanovená cena. 

 
Vzhľadom na rozsiahly počet pôvodcov komunálneho odpadu na území hlavného mesta 

z dôvodu plynulého zabezpečenia zberu, prepravy a zneškodňovania komunálneho odpadu po 
1. januári 2002, vo  všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2001 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
účinnom od 1. januára 2002 (ďalej len „VZN č. 13/2001“), bolo prijaté prechodné 
ustanovenie, podľa ktorého sa za  zapojených do systému zberu na území hlavného mesta 
považovali tí pôvodcovia odpadu, ktorí mali uzatvorenú vyššie uvedenú zmluvu s OLO, a.s. 
v rozsahu typu, počtu zberných nádob a intervalu odvozu podľa príslušných článkov zmlúv 
k 31. 12. 2001. Ostatným pôvodcom komunálneho odpadu bola uložená povinnosť zapojiť sa 
do systému zberu. 

 
Neskôr bolo upravené znenie prechodného ustanovenia vo VZN č. 13/2004 účinnom 

od 1. januára 2005, ktorým bolo zrušené VZN č. 13/2001 s tým, že za zapojených sa 
považovali pôvodcovia odpadu v rozsahu typu, počtu zberných nádob a intervalu odvozu 
podľa príslušných článkov zmlúv do 31.12.2001 a v rozsahu vykonaných zmien v zapojení do 
systému zberu do 31. 12. 2004.  

    
Spoločným dôvodom pre úpravu vyššie uvedených všeobecne záväzných nariadení 

(ďalej len „VZN“) je potreba upraviť prechodné ustanovenia oboch VZN ako reakciu na 



právny stav s účinnosťou od 1. januára 2012, ktorý bude vznikať po zrušení pôvodných 
neúčinných zmlúv v dvojstrannom vzťahu OLO, a.s. a pôvodcami odpadu formou výpovede 
zmlúv. Opätovne z dôvodu zabezpečenia plynulého prechodu pri výkone zbere, prepravy 
a zneškodňovaní komunálneho odpadu je potrebné normatívnym aktom deklarovať pôvodcov 
odpadu za zapojených do systému zberu v rozsahu typu, počtu zberných nádob a intervalu 
odvozu k 31. decembru 2011 (VZN č. 12/20001), ako i splnenie ohlasovacej povinnosti podľa 
stavu k 31. decembru 2011 ako splnenie podmienky pre účely výberu miestneho poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady po 1. 1. 2012 (VZN č. 13/2004).  

 
Ďalším dôvodom pre úpravu VZN č. 13/2004 (o poplatku za odpad) je skutočnosť, že 

od 1. januára 2012 nadobúda účinnosť zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní  (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z.z.“), 
ktorým bol zrušený doterajší zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a zmenách v 
sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. Úpravy vyplývajúce 
z tejto zmeny sú zapracované v návrhu VZN.  

 
Na rokovanie mestského zastupiteľstva sa predkladá návrh VZN s účinnosťou od 1. 

januára 2012 v legislatívnej úprave, ako i návrh VZN vo forme úplného znenia pôvodných 
VZN s uvedením návrhu zmien a doplnení. Úpravy sú vyznačené červenou farbou písma, 
v čiernobielej verzii tlače sú úpravy uvedené kurzívou alebo preškrtnutým formátom písma. 

 
Okrem legislatívno-technických úprav vyplývajúcich zo zmeny  zákona č. 563/2009 

Z.z. sa v znení VZN navrhuje: 
- prechodné ustanovenia, ktorými by sa právnym spôsobom vyriešil výber poplatku po 1. 

januári 2012 po vypovedaní zmlúv,  ktoré malo OLO, a.s. uzatvorené do 31. 12. 2001 
v zmysle občianskeho zákonníku, na jednej strane OLO, a.s. ako dodávateľ, na druhej 
strane pôvodca odpadu ako odberateľ, za poskytované služby sa platila stanovená cena. Ide 
cca o 5 tisíc právnických osôb a cca 12 tisíc fyzických osôb (rodinných domov).  
Prijatím prechodných ustanovení vo VZN hlavného mesta sa legalizuje stav zapojenia 
do systému zberu komunálneho odpadu, ako i preukázanie, že poplatník používa 
množstvový zber pre účely výberu poplatku za odpad, bez toho, aby museli byť tieto 
subjekty oslovované individuálne a predvolávané na zapojenie do systému zberu. 
Tí pôvodcovia, ktorí nespĺňajú podmienky prechodných ustanovení, sú povinní zapojiť sa 
do systému zberu alebo podať ohlasovaciu povinnosť do 1 mesiaca po uplynutí výpovede 
zmluvy. 
 

Nenavrhuje sa úprava výšky poplatku, vzhľadom k tomu, že v Bratislave je stanovený 
poplatok na hornom limite zákonom stanoveného rozpätia poplatku 0,1659 eur za jeden 
kilogram odpadu. 

 
Materiál bol postúpený na pripomienkovanie útvarom magistrátu a na prerokovanie 

v komisiách mestského zastupiteľstva v súlade s platnými Pravidlami pre prípravu, 
schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. Materiál bol prerokovaný dňa 1. decembra 2012  v mestskej rade 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 

 
Návrh VZN bol v čase od 30. novembre 2011 do 9. decembra zverejnený na 

elektronickej úradnej tabuli hlavného mesta v súlade s § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. 
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na pripomienkovanie fyzickými osobami 
a právnickými osobami, ako i na internetovej stránke hlavného mesta. 

 



Prípadné pripomienky fyzických osôb alebo právnických osôb budú predložené 
na rokovanie mestského zastupiteľstva dňa 15. decembra 2011. Ako gestorská komisia 
na vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb a právnických osôb bola určená komisia 
územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ.  

 
 

B. Osobitná časť 
 
K čl. I 

Navrhuje sa úprava VZN č. 12/2001, podľa ktorej doterajší text § 10 sa dopĺňa odsekom 
2 a odsekom 3. Pre plynulý prechod zabezpečenia zberu, prepravy a zneškodňovania 
komunálneho odpadu sa považujú za zapojených do systému komunálneho zberu pôvodcovia 
odpadu v rozsahu typu, počtu zberných nádob a intervalu odvozov podľa  stavu k 31. 
decembru 2011 v zmysle navrhovaných prechodných ustanovení § 10 odsekov 2 a 3 VZN č. 
12/2001. 

 
Ostatní  pôvodcovia odpadu majú povinnosť zapojiť sa do systému zberu. 
 

K čl. II 
K bodu 1 

Ide o legislatívno-technickú úpravu znenia textu poznámky pod čiarou k odkazu 10. 
 
K bodu 2 

Upravuje sa spôsob podávania ohlasovacej povinnosti pre poplatníka v bytovom dome, 
za ktorého odvádza poplatok správca nehnuteľnosti ako platiteľ poplatku. Podľa § 80 zákona 
č. 582/2004 Z.z. platiteľ poplatku nemá stanovenú ohlasovaciu povinnosť. 

 
K bodu 3 až 6 

Ide o legislatívno-technické úpravy znenia VZN č. 13/2004 v súlade s platnými 
predpismi. 

 
K bodu 7 

Navrhuje sa znenie prechodných ustanovení podľa dôvodov uvedených vo všeobecnej 
časti dôvodovej správy. 

 
K bodu 8 

V súlade s § 83 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z.z. sa stanovujú náležitosti ohlasovacej 
povinnosti o vzniku a zániku poplatkovej povinnosti. Rozsah údajov ohlasovacej povinnosti 
sa uvádza do súladu s realizáciou v praxi, kedy sa k plneniu ohlasovacej povinnosti využíva 
žiadosť o zapojenie do systému zberu alebo žiadosť o zmenu v zapojení do systému zberu. 

 
K čl. III  

Splnomocňuje sa primátor hlavného mesta, aby vyhlásil úplné znenie VZN č. 13/2004 
v znení neskorších predpisov. 

 
K čl. IV 

Navrhuje sa účinnosť všeobecne záväzného nariadenia dňom 1. januára 2012. 



Návrh 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č.   

z ............., 
ktorým sa dopĺňa 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 a mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2004 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 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení zákona č. 733/2004 Z.z. sa uznieslo: 

Čl. I 

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 všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2002, nálezu Ústavného súdu Slovenskej 
republiky č. 86/2003 Z. z., všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 5/2004,  všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 8/2005 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1/2011 sa dopĺňa takto: 
 
Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú: 

„(2) Správca nehnuteľnosti, 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 tohto nariadenia, sa 
považuje za zapojeného do systému zberu podľa stavu ku dňu ukončenia zmluvy. 

(3) Správca nehnuteľnosti, 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 tohto nariadenia, 
je povinný zapojiť sa do systému zberu podľa tohto nariadenia do jedného mesiaca odo dňa 
ukončenia zmluvy. Až do splnenia uloženej povinnosti sa považuje za zapojeného do systému 
zberu podľa stavu ku dňu ukončenia zmluvy.“. 

Čl. II 

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 
a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2011 
sa mení takto: 



1.  Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: 
„10) Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“. 

2. V § 4 ods. 1 sa za slová „Poplatník“ vkladá čiarka a slová „okrem fyzickej osoby, ktorá je 
na území hlavného mesta oprávnená užívať alebo užíva byt alebo nebytový priestor 
v bytovom dome.“. 

3. V § 6 ods. 1 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „5“. 

4.  V § 7 ods. 8 sa vypúšťajú slová „výkonu základnej vojenskej služby alebo“. 

5. V § 9 odsek 1 znie: 
„(1) Sankcie za porušenie poplatkových povinností upravuje osobitný predpis.17)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie: 
„ 17) § 155 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.“. 

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 
511/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „zákon č. 563/2009 Z.z.“. 

7. § 11 vrátane nadpisu znie: 

„§ 11 
Prechodné ustanovenia 

(1) Ohlásenie vykonané podľa doterajšieho nariadenia sa považuje za splnenie 
ohlasovacej povinnosti podľa § 4 tohto nariadenia. 

(2) Ohlasovacia povinnosť poplatníka, 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 predpisu20) sa považuje za splnenú. 

 (3) Poplatník, 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 
predpisu20) je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť podľa tohto nariadenia do jedného 
mesiaca odo dňa ukončenia zmluvy. Až do splnenia uloženej povinnosti sa výška poplatku 
určí podľa údajov v evidencii správcu poplatku ku dňu ukončenia zmluvy.“.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie: 
„ 20) Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 12/2001 v znení neskorších predpisov.“. 

8. Prílohy č. 1 až 3 znejú:  
„Príloha č. 1 

 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2004 
Náležitosti ohlásenia vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti poplatníka 
podľa § 2 ods. 1 písm. a), okrem fyzickej osoby, ktorá je na území hlavného mesta 
oprávnená užívať alebo užíva byt alebo nebytový priestor v bytovom dome : 
1. Identifikačné údaje: 

meno, priezvisko a dátum narodenia poplatníka,  



adresa trvalého alebo prechodného pobytu, 
v prípade zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti evidenčné číslo poplatníka 
alebo platiteľa  poplatku, 
mestská časť, 
číslo listu vlastníctva, 
katastrálne územie, 
parcelné číslo,  
súpisné číslo/orientačné číslo. 

2. Náležitosti zberu a prepravy komunálneho odpadu:  
počet osôb, 
určené odvozné miesto (najmä ak je odlišné od adresy nehnuteľnosti), 
typ zberných nádob, 
počet zberných nádob, 
určený interval odvozu, 
určený počiatočný stav typu a počtu zberných nádob a intervalu odvozu,  
v prípade zmeny určený počiatočný stav a stav pred uskutočnením zmeny,  
pri zániku určený koncový stav. 

3. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti. 
4. Dátum zmeny poplatkovej povinnosti. 
5. Dátum zániku poplatkovej povinnosti. 
6. Ostatné údaje:  

telefón  
fax  
e-mail  
evidenčné číslo SIPO (len pre rodinné domy) 

7. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení. 
8. Zoznam príloh. 
9. Podpis poplatníka alebo zákonného zástupcu poplatníka podľa osobitného predpisu  
(Upozornenie: Podpis vyjadruje súhlas poplatníka s poskytnutím jeho osobných údajov 
ohlasovateľovi). 

 Príloha č. 2 
 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2004 

Náležitosti ohlásenia vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti poplatníka, 
ktorý je právnickou osobou, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území hlavného mesta: 
1. Údaje o nehnuteľnosti (vrátane bytu a rodinného domu, v ktorých nemá žiadna fyzická 
osoba trvalý alebo prechodný pobyt, alebo využívaných na iný účel ako na bývanie,  
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo 
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok 
v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je 
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha a pod.):  

typ nehnuteľnosti, 
adresa,  
mestská časť, 
katastrálne územie, 
číslo listu vlastníctva,  
parcelné číslo,  
súpisné číslo/orientačné číslo,  
identifikačné číslo bytu (ak ide o byt v bytovom dome) . 

2. Údaje o poplatníkovi: 



meno a priezvisko alebo obchodné meno,  
adresa bydliska alebo sídla,  
dátum narodenia, 
identifikačné číslo/DIČ, 
v prípade zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti evidenčné číslo poplatníka 
alebo platiteľa  poplatku. 

3. Náležitosti zberu a prepravy komunálneho odpadu: 
určené odvozné miesto (najmä ak je odlišné od adresy nehnuteľnosti), 
typ zberných nádob, 
určený počet zberných nádob, 
interval odvozu, 
určený počiatočný stav typu  počtu zberných nádob a intervalu odvozu,  
v prípade zmeny určený počiatočný stav a stav pred uskutočnením zmeny, 
 pri zániku určený koncový stav. 

4. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti. 
5. Dátum zmeny poplatkovej povinnosti. 
6. Dátum zániku poplatkovej povinnosti. 
7. Ostatné údaje:  

bankové spojenie a číslo účtu,  
telefón,  
fax,  
e-mail. 

8. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení. 
9. Zoznam príloh. 
10. Podpis poplatníka. 

 
 

Príloha č. 3 
 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2004 

Náležitosti ohlásenia vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti poplatníka, 
ktorým je podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na účel podnikania: 
1. Údaje o poplatníkovi: 

obchodné meno, 
adresa miesta podnikania (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba), 
dátum narodenia (fyzická osoba), 
v prípade zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti evidenčné číslo poplatníka 
alebo platiteľa  poplatku, 
bankové spojenie a číslo účtu , 
dominantný predmet podnikania, resp. činnosti. 

2. Údaje o nehnuteľnostiach, v ktorých vzniká poplatková povinnosť: 
typ nehnuteľnosti, 
adresa,  
mestská časť, 
katastrálne územie, 
číslo listu vlastníctva,  
parcelné číslo,  
súpisné číslo/orientačné číslo,  
identifikačné číslo bytu  
adresa všetkých prevádzok na území hlavného mesta vrátane miesta podnikania 
alebo sídla, 
vzťah poplatníka k nehnuteľnosti, 



priemerný počet zamestnancov za uplynulý rok,  
počet lôžok pri rekreačných a ubytovacích zariadeniach a nemocniciach, 
počet stoličiek pri reštauračných zariadeniach, 
priemerný počet žiakov/študentov za uplynulý školský rok. 

3. Náležitosti zberu a prepravy komunálneho odpadu:.   
určené odvozné miesto (najmä ak je odlišné od adresy nehnuteľnosti), 
typ zberných nádob, 
určený počet zberných nádob, 
určený interval odvozu, 
počiatočný stav typu a určeného  počtu zberných nádob a intervalu odvozu,  
v prípade zmeny počiatočný stav a stav pred uskutočnením zmeny,  
pri zániku koncový stav. 

4. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti. 
5. Dátum zmeny poplatkovej povinnosti. 
6. Dátum zániku poplatkovej povinnosti. 
7. Údaje o kontaktnej osobe: 

meno a priezvisko, 
adresa, 
telefón,  
fax,  
e-mail. 

8. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení. 
9. Zoznam príloh. 
10. Podpis poplatníka.“. 

Čl. III 

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby vyhlásil 
úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2005, všeobecne záväzným nariadením hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2007, všeobecne záväzným nariadením hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2008, všeobecne záväzným nariadením hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2011 a  týmto všeobecne záväzným nariadením. 

Čl. IV 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012. 
 
 

Milan Ftáčnik 
primátor



Návrh zmien 
v úplnom znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ako vyplýva zo 
zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 9/2005, všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 13/2007, všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 9/2008, všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1/2011 a všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej 
republiky č. xx/2011 (úplné znenie č. 7/2010)  

 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č.  

z .......................  
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 
písm. a) a f) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. a § 83 ods. 2 zákona 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady ustanovuje: 

§ 1 
Úvodné ustanovenia 

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady1) (ďalej len 
„poplatok”) sa platí  za komunálne odpady okrem elektroodpadov,1a) ktoré vznikajú na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len “hlavné mesto”). 

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie”) určuje správcu, použitie 
výnosov, kto je poplatníkom a kto platiteľom, vznik a zánik poplatkovej povinnosti, výšku sadzby a 
spôsob platenia poplatku. 

(3) Správu poplatku vykonáva hlavné mesto (ďalej len „správca poplatku”) a poplatok je 
príjmom rozpočtu hlavného mesta.  

(4) Výnos poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním 
s komunálnymi odpadmi okrem elektroodpadov a s drobnými stavebnými odpadmi1), najmä na ich 
zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie. 

(5) Na území hlavného mesta sa podľa tohto nariadenia uplatňuje množstvový zber. Typ, 
počet kontajnerov a zberných nádob na zmesový komunálny odpad a interval odvozu upravuje 
osobitný predpis.2) 

§ 2 
Poplatník 

                                                 
1) § 2 ods. 6 a 8 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 
v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2004 . 
1a) § 2 ods. 9 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 všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2005.  
2) § 4 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 v znení 
všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2002 a 5/2004. 



 
 

(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je  

a) fyzická osoba, ktorá má v hlavnom meste trvalý pobyt3) alebo prechodný pobyt,4) alebo 
ktorá je na území hlavného mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor 
za pozemnú stavbu5) alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu,6) 
vinicu,7) ovocný sad,8) trvalý trávny porast9) na iný účel ako na podnikanie, pozemok 
v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného pozemku10) a pozemku, ktorý je 
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha11) (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) Ak viacero poplatníkov podľa odseku 1 písm. a) žije v spoločnej domácnosti, plnenie 
povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za 
poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu plní povinnosti poplatníka jeho 
zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nemôže za iného prevziať alebo plniť 
osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto 
skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť 
správcovi poplatku. 

(3) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný 
poplatok ručí platiteľ poplatku, ktorým je 

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov 
alebo ak ide o bytový dom,12) poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo 
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí, 

b) správca,13) ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec, 

c)  právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území hlavného mesta.  

§ 3 
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti 

                                                 
3 ) § 3 až 7 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov. 
4 ) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 

v znení zákona č. 454/2004 Z. z.  
§ 17 až 33 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

5) § 43a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona 
č. 237/2000 Z. z. 
6) § 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). 
7) § 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
8) § 9 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
9) § 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
10) § 2 zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch Zákon  č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov. 
11) § 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 
12) Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových 
priestorov v  znení neskorších predpisov. 
13) § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov, § 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. 



 
 

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

(2) Poplatková povinnosť zaniká dňom, kedy zanikla skutočnosť zakladajúca vznik 
poplatkovej povinnosti. 

§ 4 
Ohlasovacia povinnosť 

(1) Poplatník, okrem fyzickej osoby, ktorá je na území hlavného mesta oprávnená užívať 
alebo užíva byt alebo nebytový priestor v bytovom dome, je povinný doručiť správcovi poplatku 
ohlásenie, ktorého náležitosti sú uvedené v prílohách č. 1 až č. 3 tohto nariadenia, do jedného 
mesiaca: 

a) odo dňa vzniku povinnosti platiť poplatok,  

b) odo dňa, keď nastala skutočnosť, ktorá má vplyv na zánik poplatkovej povinnosti,  

c) odo dňa, keď došlo k zmene už ohlásených údajov.  

(2) Poplatník predloží správcovi poplatku spolu s ohlásením podľa odseku 1 aj doklady 
potvrdzujúce uvádzané údaje. 

(3) Správca poplatku zabezpečí ochranu osobných údajov získaných na základe tohto 
nariadenia podľa osobitného predpisu.14)  

§ 5 
Sadzba poplatku  

Sadzba poplatku je 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných 
stavebných odpadov.  

§ 6 
Určenie poplatku 

(1) Výpočet hmotnosti odpadu v zbernej nádobe alebo kontajneri, ktoré poplatník užíva 
v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 
v hlavnom meste podľa § 1 ods. 4 5, vychádza z priemernej hmotnosti obsahu daného typu nádoby 
za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. 

(2) Pre určenie hmotnosti odpadu podľa odseku 1 sa vychádza z priemernej hmotnosti 
odpadu v 110 l zbernej nádobe, ktorá je 20 kg. Pre zbernú nádobu 240 l sa táto priemerná hmotnosť 
odpadu násobí prepočítavacím koeficientom 1,6 a pre 1100 l kontajner koeficientom 5. 

(3) V prípade jednej samostatne bývajúcej osoby v rodinnom dome, ktorá užíva 110 l zbernú 
nádobu s intervalom odvozu jeden krát za dva týždne, sa priemerná hmotnosť odpadu v zbernej 
nádobe podľa odseku 2 násobí prepočítavacím koeficientom 0,4 a ak ide o dve bývajúce osoby, 
prepočítavací koeficient je 0,8. 

(4) Poplatok sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a hmotnosti odpadu podľa 
objemu zbernej nádoby, pričom hmotnosť je vypočítaná podľa odsekov 2 a 3. 

(5) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 
z lisovacieho kontajnera na zmesový komunálny odpad sa určí ako súčin sadzby poplatku a 

                                                 
14) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z. 



 
 

celkovej hmotnosti odpadu za kalendárny mesiac. Celková hmotnosť odpadu za kalendárny mesiac 
sa vypočíta ako súčet hmotností uvedených na jednotlivých vážnych lístkoch.  

§ 7 
Spôsob platenia poplatku 

(1) Platiteľ poplatku, okrem platiteľa uvedeného v odseku 3, uhrádza poplatok správcovi 
poplatku mesačne v slovenskej mene na podklade dokladu na úhradu poplatku, v ktorom je uvedené 
určené obdobie, typ zbernej nádoby a kontajnera, stanovište,15) počet odvozov v určenom období, 
sadzba a výška poplatku. Splatnosť poplatku je do 20. dňa nasledujúceho mesiaca. 

(2) Poplatok sa môže platiť: 

a) bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku, 

b) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet správcu poplatku, 

c) v hotovosti do pokladne správcovi poplatku. 

(3) Platiteľ poplatku podľa § 2 ods. 3 písm. a), ktorý je vlastníkom rodinného domu, platí 
poplatok štvrťročne prostredníctvom SIPO; poplatok je splatný posledným dňom nasledujúceho 
mesiaca. 

(4) Platiteľ poplatku, ktorý zastupuje poplatníkov bývajúcich v bytovom dome alebo 
v ostatnej budove na bývanie,16) rozpíše výšku poplatku na jedného poplatníka podľa počtu osôb 
bývajúcich v bytovom dome alebo ostatnej budove na bývanie. 

(5) Poplatník bývajúci v bytovom dome alebo v ostatných budovách na bývanie, je povinný 
uhradiť poplatok platiteľovi poplatku do 15. dňa v mesiaci. 

(6) Predpis poplatku za kalendárny rok vyúčtuje platiteľ poplatku podľa odseku 4 
poplatníkom podľa odseku 5 spolu s vyúčtovaním úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu. 

(7) Platiteľ poplatku, ktorý zastupuje poplatníka užívajúceho nebytový priestor v bytovom 
dome alebo v ostatnej budove na bývanie, postupuje podľa odsekov 4 až 6 s tým, že výšku poplatku 
rozpíše podľa priemerného počtu zamestnancov tohto poplatníka v danom kalendárnom roku.  

 (8) Pri vyúčtovaní podľa odseku 6 je platiteľ povinný zohľadniť neprítomnosť poplatníka 
z dôvodu výkonu základnej vojenskej služby alebo, že poplatník sa v určenom období dlhodobo 
zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, čo musí preukázať platiteľovi poplatku dokladom 
potvrdzujúcim uvádzané tvrdenie. Pobyt v zahraničí poplatník preukáže potvrdením príslušného 
orgánu o pobyte, vydanom podľa  predpisov v krajine, v ktorej sa zdržiaval. 

Zníženie a vrátenie poplatku 
§ 8 

Zníženie poplatku 

(1) Poplatok sa znižuje, ak platiteľom 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/rok. 

(2) Zníženie poplatku sa priznáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po podaní žiadosti. 
Údaje uvedené v žiadosti doloží žiadateľ hodnovernými dokladmi určenými správcom poplatku. 
                                                 
15) § 2 ods. 5 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001. 
16) § 43b zákona č. 50/1976 Zb. 



 
 

(3) Poplatníkovi, ktorému bolo priznané zníženie poplatku, vráti správca poplatku rozdiel 
medzi zaplateným poplatkom a priznaným znížením poplatku do 31. decembra príslušného 
kalendárneho roka na základe predložených dokladov o realizovaných úhradách poplatku k 30. 
septembru príslušného roka, na ktorý sa zníženie poplatku vzťahuje.  

§ 9 
Sankcie 

(1) Za nesplnenie ohlasovacej povinnosti podľa § 4 tohto nariadenia môže správca poplatku 
uložiť uloží poplatníkovi pokutu vo výške najmenej 66,38 eura a najviac 3 319,39 eura; najmenej 
6,63 eura, ak ide o fyzickú osobu podľa osobitného  predpisu. Sankcie za porušenie  poplatkových 
povinností upravuje osobitný predpis.17)  

(2) Právnickej osobe, ktorá poruší toto nariadenie, môže primátor hlavného mesta uložiť 
pokutu do 6 638 eur.18)  

§ 10 
Kontrola 

(1) Kontrolu dodržiavania podmienok rozhodujúcich pre vyberanie poplatku, jeho 
správneho platenia a včasného poukazovania vykonáva správca poplatku.  

(2) Na konanie vo veciach poplatku sa vzťahujú osobitné predpisy.19) 

§ 11 
Prechodné ustanovenia 

(1) Odvoz a zneškodňovanie odpadu sa vykonáva v rozsahu zmlúv, ktoré uzatvorili platitelia 
v období do 31. decembra 2001 a v rozsahu zmien zapojenia sa do systému zberu v období 
do účinnosti tohto nariadenia.  

(1) Ohlásenie vykonané podľa doterajšieho nariadenia sa považuje za splnenie ohlasovacej 
povinnosti podľa § 4 tohto nariadenia. 

(2) Ohlasovacia povinnosť poplatníka, 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 predpisu20) sa považuje za splnenú. 

 (3) Poplatník, 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 predpisu20) je 
povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť podľa tohto nariadenia do jedného mesiaca odo dňa 
ukončenia zmluvy. Až do splnenia uloženej povinnosti sa výška poplatku určí podľa údajov 
v evidencii správcu poplatku ku dňu ukončenia zmluvy. 

                                                 
17) § 35 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave 
územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov,  § 155 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový 
poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
18) § 28 ods. 1 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení zákona č. 445/2008 Z. z. 
19) Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady v znení neskorších predpisov, Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb.  zákon č. 563/2009 Z.z.  
20) Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 v znení neskorších 
predpisov.  



 
 

§ 12 
Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č.13/2001 o miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a 
drobných stavebných odpadov v znení všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 2/2002, č. 4/2002 a č. 13/2002. 

§ 13 
Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2005. 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2005, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
nadobudlo účinnosť 1. januára 2006. 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2007, 
ktorým sa mení 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 
nadobudlo účinnosť 1. januára 2008. 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2008, 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov nadobudlo účinnosť 1. januára 2009. 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2011, 
ktorým sa dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov, v nadobudlo účinnosť 20. marca 2011. 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. xx/2011, 
ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov, v nadobudlo účinnosť 1. januára 2012. 

 
  
 

 
 
 

Milan Ftáčnik 
primátor 



Príloha č. 1  
k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2004 

 
Náležitosti ohlásenia vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti poplatníka podľa § 2 
ods. 1 písm. a), okrem fyzickej osoby, ktorá je na území hlavného mesta oprávnená užívať 
alebo užíva byt alebo nebytový priestor v bytovom dome: 
 
1. Presná identifikácia nehnuteľnosti slúžiacej pre bytové účely, kde má fyzická osoba trvalý alebo 
prechodný pobyt Identifikačné údaje: 

meno, priezvisko a dátum narodenia poplatníka,  
adresa trvalého alebo prechodného pobytu, 
v prípade zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti evidenčné číslo poplatníka alebo 
platiteľa  poplatku, 
mestská časť, 
pre rodinné domy: 
číslo listu vlastníctva, 
katastrálne územie, 
parcelné číslo,  
súpisné číslo/orientačné číslo. 
číslo bytu.  

2. Identifikačné údaje za poplatníkov, ktorí majú v nehnuteľnosti trvalý alebo prechodný pobyt a za 
ktorých plní povinnosti poplatníka podľa § 2 ods. 2 tohto nariadenia:  

meno  
priezvisko  
dátum narodenia 

2. Náležitosti zberu a prepravy komunálneho odpadu:  
počet osôb, 
určené odvozné miesto (najmä ak je odlišné od adresy nehnuteľnosti), 
typ zberných nádob, 
počet zberných nádob, 
určený interval odvozu, 
určený počiatočný stav typu a počtu zberných nádob a intervalu odvozu,  
v prípade zmeny určený počiatočný stav a stav pred uskutočnením zmeny,  
pri zániku určený koncový stav. 

3. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti. 
4. Dátum zmeny poplatkovej povinnosti. 
5. Dátum zániku poplatkovej povinnosti. 
6. Ostatné údaje:  

telefón  
fax  
e-mail  
evidenčné číslo SIPO (len pre rodinné domy) 

7. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení. 
8. Zoznam príloh. 

9. Podpis poplatníka alebo zákonného zástupcu poplatníka podľa osobitného predpisu  
(Upozornenie: Podpis vyjadruje súhlas poplatníka s poskytnutím jeho osobných údajov 
ohlasovateľovi). 

 

 

 



 
 

Príloha č. 2 
 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2004 

 
Náležitosti ohlásenia vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti poplatníka, ktorý užíva 
nehnuteľnosti uvedené v § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia, okrem bytov a poplatníka, ktorý je 
právnickou osobou, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na 
území hlavného mesta:  
 
1. Údaje o nehnuteľnosti (vrátane bytu a rodinného domu, v ktorých nemá žiadna fyzická osoba 
trvalý alebo prechodný pobyt, alebo využívaných na iný účel ako na bývanie,  nebytový priestor, 
pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný 
sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území hlavného 
mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná 
plocha a pod.):  

typ nehnuteľnosti, 
adresa,  
mestská časť, 
katastrálne územie, 
číslo listu vlastníctva,  
parcelné číslo,  
súpisné číslo/orientačné číslo,  
identifikačné číslo bytu (ak ide o byt v bytovom dome) . 

2. Údaje o poplatníkovi: 
meno a priezvisko alebo obchodné meno,  
adresa bydliska alebo sídla,  
dátum narodenia, 
identifikačné číslo/DIČ, 
v prípade zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti evidenčné číslo poplatníka alebo 
platiteľa  poplatku. 

3. Náležitosti zberu a prepravy komunálneho odpadu: 
učené odvozné miesto (najmä ak je odlišné od adresy nehnuteľnosti), 
typ zberných nádob, 
určený počet zberných nádob, 
interval odvozu, 
určený počiatočný stav typu  počtu zberných nádob a intervalu odvozu,  
v prípade zmeny určený počiatočný stav a stav pred uskutočnením zmeny, 
 pri zániku určený koncový stav. 

4. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti. 
5. Dátum zmeny poplatkovej povinnosti. 
6. Dátum zániku poplatkovej povinnosti. 
7. Ostatné údaje:  

bankové spojenie a číslo účtu,  
telefón,  
fax,  
e-mail. 

8. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení. 
9. Zoznam príloh. 
10. Podpis poplatníka.  
 



 
 

Príloha č. 3 
 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2004 

 
Náležitosti ohlásenia vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti poplatníka, 
ktorým je podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na účel podnikania: 
1. Údaje o poplatníkovi: 

obchodné meno, 
adresa miesta podnikania (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba), 
dátum narodenia (fyzická osoba), 
v prípade zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti evidenčné číslo poplatníka alebo 
platiteľa  poplatku, 
bankové spojenie a číslo účtu, 
dominantný predmet podnikania, resp. činnosti. 

2. Údaje o nehnuteľnostiach, v ktorých vzniká poplatková povinnosť: 
typ nehnuteľnosti, 
adresa,  
mestská časť, 
katastrálne územie, 
číslo listu vlastníctva,  
parcelné číslo,  
súpisné číslo/orientačné číslo,  
identifikačné číslo bytu,  
adresa všetkých prevádzok na území hlavného mesta vrátane miesta podnikania alebo 
sídla, 
vzťah poplatníka k nehnuteľnosti, 
priemerný počet zamestnancov za uplynulý rok,  
počet lôžok pri rekreačných a ubytovacích zariadeniach a nemocniciach, 
počet stoličiek pri reštauračných zariadeniach, 
priemerný počet žiakov/študentov za uplynulý školský rok. 

3. Náležitosti zberu a prepravy komunálneho odpadu:.   
určené odvozné miesto (najmä ak je odlišné od adresy nehnuteľnosti), 
typ zberných nádob, 
určený počet zberných nádob, 
určený interval odvozu, 
počiatočný stav typu a určeného  počtu zberných nádob a intervalu odvozu,  
v prípade zmeny počiatočný stav a stav pred uskutočnením zmeny,  
pri zániku koncový stav. 

4. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti. 
5. Dátum zmeny poplatkovej povinnosti. 
6. Dátum zániku poplatkovej povinnosti. 
7. Údaje o kontaktnej osobe: 

meno a priezvisko, 
adresa, 
telefón,  
fax,  
e-mail. 

8. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení. 
9. Zoznam príloh. 
10. Podpis poplatníka.



 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta  Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa dop ĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slove nskej republiky 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobn ými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislav y v znení neskorších predpisov a mení 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovens kej republiky Bratislavy č. 13/2004 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné st avebné odpady v znení neskorších 
predpisov, s ú činnos ťou dňom 1. januára 2012 

Kód uzn.: 1.2 
6.3 

Uznesenie č. 360/2011 
zo dňa 1. 12. 2011 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

odporú ča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 

schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
dopĺňa 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 a mení všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, s účinnosťou dňom 1. januára 2012. 

- - - 



 
 

 

 
 



 
 

 


