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Kód uzn. 1.2. 

6.3. 
 

Návrh uznesenia 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní 
materiálu 
 
č i a s t o č n e   v y h o v u j e   
protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava k zákonnosti 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 podľa § 25 ods. 2 zákona 
č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorý bol zaslaný listom 
Krajskej prokuratúry Bratislava, sp. zn. 63/13-10 zo dňa 15. 03. 2013 a doručený hlavnému 
mestu Slovenskej republiky Bratislavy dňa 20. 03. 2013 nasledovne: 
 
1.   v y h o v u j e  
protestu prokurátora v napadnutej časti § 1 ods. 1 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.  
 
2.   n e v y h o v u j e 
protestu prokurátora v napadnutej časti § 4 a § 5 ods. 1 až 3 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. 
 

B. žiada   
riaditeľa Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa nahradí  znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 v napadnutej časti § 1 ods. 1 
podľa konštatovaného dôvodu nezákonnosti, a ktorého obsah bude v súlade s platnými 
právnymi predpismi.
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Dôvodová správa 
 

Krajská prokuratúra Bratislava na základe podnetu občanov vykonala preskúmanie 
zákonnosti 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 (ďalej len 
„VZN“). 

Listom Krajskej prokuratúry Bratislava sp. zn. Kd 62/13-10 zo dňa 15.03.2013, 
doručenom hlavnému mestu Slovenskej republiky Bratislave (ďalej len „hlavné mesto“) dňa 
20.03.2013 podal prokurátor protest proti zneniu niektorých ustanovení VZN. 

Súčasne prokurátor požiadal v lehote do 30 dní od doručenia protestu rozhodnúť 
o proteste prokurátora a v lehote do 90 dní odo dňa doručenia protestu prokurátora, všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta v napadnutom rozsahu nahradiť všeobecne záväzným 
nariadením, ktorého obsah bude v súlade s platnými právnymi predpismi. 
 
Protestom boli napadnuté nasledovné ustanovenia VZN: 

 
Ustanovenia § 1 ods.  1, § 4 a § 5 ods. 1 až 3. 
 

1. Podľa § 1 ods. 1 VZN miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
(ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem 
elektroodpadov a za drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy. 
VZN v ustanovení § 1 ods. 1 definuje komunálne odpady a drobné stavebné odpady, za ktoré 
sa platí poplatok odlišne od ustanovenia § 77 ods. 1 zákona o miestnych daniach, ktorý 
z týchto odpadov vylučuje okrem elektroodpadov aj biologicky rozložiteľný kuchynský 
a reštauračný odpad. 

 
Vyjadrenie k protestu prokurátora:  

Citované ustanovenie vychádza zo zákona č. 343/2012 Z. z. z 19. októbra 2012, ktorým 
sa mení a dopĺňa zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon v čl. III v prvom 
bode ustanovuje nasledovnú zmenu zákona č. 582/2004 Z. z.: „V § 77 ods. 1 sa za slová 
„elektroodpadov“ vkladajú slová „a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 
odpadu“.“ 

Zákon bol publikovaný v Zbierke zákonov v čiastke 86/2012 vydanej 15.11.2012 
s účinnosťou od 1. januára 2013. Novele zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch predchádzal 
zložitý legislatívny proces. Ani v pripomienkovom konaní fyzických osôb a právnických osôb 
k návrhu VZN prebiehajúcom od 5. novembra 2012 do 20. novembra 2012 nebola zaznamenaná 
pripomienka k zneniu návrhu VZN. Nepriama novela zákona, ako dokazuje aj tento prípad, 
vytvára pomerne náročné podmienky na spracovanie 100%-ne korektného znenia predpisu 
najmä v prípade,  ak sa nepriamo súvisiaci právny predpis nachádza súčasne v procese 
legislatívnych zmien. Pokiaľ sa nedá takáto prax schvaľovania právnych predpisov úplne 
vylúčiť, mala by sa aspoň obmedziť na nevyhnutnú mieru. 
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Odporúčanie:  
 
Odporúča sa vyhovieť protestu prokurátora a okrem elektroodpadov vylúčiť v ustanovení 

§ 1 ods. 1 VZN z poplatku aj biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad. 
  
2. Podľa § 4 VZN sadzba poplatku na území hlavného mesta je 0,1659 eura za jeden kilogram 

komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov. 

Podľa § 5 ods. 1 až 3 VZN 

„(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak (odsek 4), poplatok sa určuje ako súčin intervalu 
odvozu, sadzby a hmotnosti odpadu podľa objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva, 
pričom hmotnosť odpadu je vypočítaná podľa odsekov 2 a 3. 

(2) Pre určenie hmotnosti odpadu v zbernej nádobe sa vychádza z priemernej hmotnosti 
odpadu v 110 l zbernej nádobe, ktorá je 20 kg. Pre 240 l zbernú nádobu sa táto priemerná 
hmotnosť odpadu násobí prepočítavacím koeficientom 1,6 a pre 1100 l zbernú nádobu 
prepočítavacím 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 
osoby, prepočítavací koeficient je 0,8.“. 

 
Názor prokurátora:  

Ustanovením § 4 VZN hlavné mesto určilo sadzbu poplatku na 0,1659 eura za 1 kg 
odpadov, teda za hmotnostnú jednotku odpadu. Takéto určenie je samé o sebe v súlade 
so zákonom. Podľa názoru prokurátora nezákonným je až vo vzťahu k ustanoveniam o určení 
poplatku v § 5 ods. 1 až 3 VZN. 

Podľa § 5 ods. 1 VZN je poplatok určený ako súčin intervalu odvozu, sadzby a hmotnosti 
podľa objemu s výpočtom hmotnosti podľa ods. 2 a 3, pričom v § 5 ods. 2 je určená priemerná 
(všeobecná) hmotnosť odpadu v 110 l zberných nádobách na 20 kg, čo po prepočte predstavuje 
sumu 3,318 € na nádobu, čo po prepočítaní sadzby na objemovú jednotku predstavuje pri 110 l 
nádobe reálnu sadzbu 0,030 € na 1 l odpadu. 

Nakoľko sa pri 240 l nádobe priemerná hmotnosť násobí koeficientom 1,6 a nie 
koeficientom cca 2,18 (viac ako dvojnásobný objem nádoby) a pri 1100 l nádobe koeficientom 5 
a nie koeficientom 10 (desaťnásobný objem nádoby), je sadzba na 1 l (jednu objemovú jednotku) 
pri 240 l a 1100 l nádobách reálne nižšia ako pri 110 l nádobe. 

VZN zároveň v ustanovení § 5 ods. 3 použitím prepočítavacieho koeficientu pre 110 l 
zbernú nádobu pre samostatne bývajúcu osobu v rodinnom dome 0,4 a pre dve takéto osoby 0,8 
spôsobila, že reálne sadzba za 1 l odpadu je nižšia ako všeobecná pre 110 l nádoby. 

VZN preto v ustanovení § 4 určilo jednotnú sadzbu len zdanlivo. Vzhľadom k tomu, že 
ustanovenie § 79 ods. 1 zákona o miestnych daniach umožňuje určenie poplatku len súčinom 
sadzby a objemu (nie hmotnosti) a určenie hmotnosti odpadu v nádobách je len priemerné, a teda 
všeobecné, skutočná (zakrytá) objemová sadzba na  1 l odpadu, a tým aj určenie poplatku 
vo vzťahu k objemovej jednotke sa reálne rôzni (klesá) podľa veľkosti zbernej nádoby. 
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Určenie poplatku k hmotnostnej jednotke je v súlade so zákonom len vo vzťahu k § 5 
ods. 4 VZN (lisovací kontajner), kde je poplatok tvorený súčinom sadzby a reálnej, odváženej 
hmotnosti odpadu. 

Novelou zákona o miestnych daniach zákonom č. 460/2011 Z. z. s účinnosťou 
od 01.12.2012 (01.01.2013) bol v § 83 zákona pojem „sadzba“ (v jednotnom čísle) zmenený 
na pojem „sadzby“ (v množnom čísle), ale ani táto skutočnosť obec neoprávňovala a 
neoprávňuje stanoviť s účinnosťou od  01.01.2013 rôzne sadzby poplatku k predmetu poplatku, 
resp. na rôzne určenie poplatku v závislosti od rôzneho objemu zbernej nádoby, ani od počtu 
bývajúcich osôb v rodinnom dome. Takýto výklad zákona (novely) by bol neprimerane 
extenzívny, pričom vychádza aj z dôvodovej správy k predmetnej novele, ktorá k tejto pojmovej 
zmene nič neuvádza, čo by nebolo možné v prípade, ak by úmyslom zákonodarcu (tvorcu návrhu 
zákona) bolo práve toto oprávnenie. 

Vyjadrenie k protestu prokurátora k citovanému ustanoveniu: 

 Zákon č. 582/2004 Z. z. stanovuje sadzbu poplatku v § 77 ods. 1 až 3 nasledovne: 

„(1) Sadzba poplatku je 

a) najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych odpadov 
alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura za jeden 
kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov, 

 b) najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je 
zavedený množstvový zber. 

  (2) Sadzba poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov 
obce na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden 
liter, dm3 alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich 
na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených 
jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto 
odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia. 

  (3) Ak obec neustanoví všeobecne záväzným nariadením sadzbu poplatku, platí sa 
poplatok podľa odseku 1 v najnižšej sadzbe.“. 

Na území hlavného mesta je zavedený množstvový systém zberu komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov. Sadzba poplatku je stanovená za jednotku množstva 
v kilogramoch na hornej hranici zákonom stanoveného rozpätia vo výške 0,1659 eura za jeden 
kilogram komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

Poplatkom sú kryté výdavky na nakladanie so všetkým komunálnym odpadom a 
drobným stavebným odpadom vznikajúcim na území hlavného mesta. Množstvo jednotlivých 
druhov odpadov bolo v predchádzajúcom období nasledovné: 
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Tab. č. 1 

 
Prameň: Informácia o nakladaní s odpadmi 2011, OLO, a. s. 
 

Zákon č. 582/2004 Z. z. obsahuje splnomocňujúce ustanovenie v § 83 nasledovne:  

„Obec ustanoví všeobecne záväzným nariadením sadzby poplatku, hodnotu koeficientu, 
pri množstvovom zbere spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku, podmienky na vrátenie 
poplatku alebo jeho pomernej časti, podklady, ktoré má poplatník preukázať pri vrátení poplatku 
alebo jeho pomernej časti podľa § 82 ods. 1 alebo pri znížení alebo odpustení poplatku podľa 
§ 82 ods. 2.“. 

Podľa druhého a tretieho bodu časti Právny jazyk Legislatívno-technických pokynov 
Legislatívnych pravidiel vlády Slovenskej republiky návrh právneho predpisu musí byť 
terminologicky presný, jazykovo a štylisticky správny; pri tvorbe právneho predpisu sa používa 
oznamovací spôsob, prítomný čas a jednotné číslo, ak z kontextu návrhu právneho predpisu 
nevyplýva inak.  

Nepredpokladáme, že tvorca návrhu zákona (zákonodarca) by do návrhu zákona uviedol 
slovo „sadzby“ v množnom čísle bez konkrétneho úmyslu, aj keď túto skutočnosť v dôvodovej 
správe neuvádza. 

Podľa názoru hlavného mesta zákon č. 582/2004 Z. z. reflektuje na požiadavky obcí, aby 
mohli určiť rôzne sadzby poplatku podľa zavedeného systému zberu komunálnych odpadov 
a drobných stavebných odpadov na území obce. 

Hlavné mesto považuje protest prokurátora v tejto časti (str. 6 posledný odsek, str. 7 prvý 
odsek) za krátenie normotvornej právomoci obce. 

Zákon č. 223/2001 Z. z. v ustanovení § 39 ods. 6 ukladá povinnosť obce upraviť 
podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi 
a elektroodpadmi z domácností všeobecne záväzným nariadením, v ktorom ustanoví najmä 
podrobnosti o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o spôsobe separovaného zberu 
jednotlivých zložiek komunálnych odpadov, o spôsobe nakladania s drobnými stavebnými 
odpadmi, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov. 
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Zároveň zákon č. 223/2001 Z. z. v § 39 ods. 9 ustanovuje právomoc obce hradiť náklady 
na činnosti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi z miestneho 
poplatku podľa osobitného predpisu okrem prípadov podľa § 18 ods. 8 alebo 10 a okrem 
nákladov na systém oddeleného zberu odpadu z elektrozariadení z domácností (§ 54a ods. 4). 
Výnos miestneho poplatku sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním 
s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, 
zhodnocovanie a zneškodňovanie. 

Protest prokurátora v napadnutej časti § 4 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 1 až 3 teda považuje 
hlavné mesto za neprimeraný zásah do právomoci obce. 

V tejto súvislosti hlavné mesto nemôže súhlasiť ani s konštatovaním prokurátora v časti 
protestu na str. 7 druhý odsek, citujeme: „Snaha o dosiahnutie tohto deklarovaného zámeru 
týmto spôsobom je neprípustná, mesto môže túto snahu vyvíjať v zákonnom rámci, aj 
s poukazom na zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a na príslušné VZN o nakladaní s odpadmi, 
v rámci ktorých pri zavedenom množstvovom systéme zbere výšku svojej poplatkovej 
povinnosti môžu ovplyvňovať aj samotní poplatníci výberom zbernej nádoby a určením 
frekvencie odvozov.“ 

Presnú formuláciu obsahuje príslušné ustanovenie § 39 ods. 14 zákona č. 223/2001 Z. z., 
a to ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber pre všetkých pôvodcov 
komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych odpadov, je povinná 
umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka buď podľa písm. a) 
individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov alebo podľa písm. b) výber 
veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností. Teda nie, ako sa doslovne uvádza v proteste 
prokurátora „môžu ovplyvňovať aj samotní poplatníci výberom zbernej nádoby a určením 
frekvencie odvozov.“ 

Obmedzenie právomoci obce vo vyššie uvedenej poplatkovej povinnosti by teda 
znamenalo súčasne obmedzenie právomoci obce v súvislosti s cit. ustanovením § 39 ods. 14 
písm. a) a b) zákona č. 223/2001 Z. z. 
 
Odporúčanie:  

Podľa názoru prokurátora, hlavné mesto je povinné stanoviť sadzbu poplatku a určiť 
poplatok len v súlade s ustanovením § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. a s obmedzením podľa 
§ 78 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. 

Ustanovenie § 78 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. určuje rozpätie sadzby poplatku 
nasledovným spôsobom: 

„a) najmenej 0,0033 eura a najviac 0,0531 eura za jeden liter alebo dm3 komunálnych 
odpadov alebo drobných stavebných odpadov alebo najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1659 eura 
za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných stavebných odpadov, 

 b) najmenej 0,0066 eura a najviac 0,1095 eura za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je 
zavedený množstvový zber.“. 

Obmedzenie podľa § 78 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. spočíva v tom, že určená sadzba 
poplatku podľa odseku 1 nesmie byť vyššia ako súčet priemerných nákladov obce 
na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden liter, dm3 
alebo kilogram týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné 
množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným 
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poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak obec zabezpečuje zhodnocovanie týchto 
odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia. 

Ako sa uvádza v proteste prokurátora, novelou zákona o miestnych daniach zákonom 
č. 460/2011 Z. z. s účinnosťou od  01.12.2012 (01.01.2013) bol v § 83 zákona pojem „sadzba“ 
(v jednotnom čísle) zmenený na pojem „sadzby“ (v množnom čísle). Hlavné mesto sa 
nestotožňuje s názorom prokurátora, že sadzby je možné určiť len na rôzne druhy systému 
spoplatnenia (napr. na osobu za počet kalendárnych dní a v prípade, ak je v časti obce zavedený 
množstvový zber). 

Hlavné mesto sa nestotožňuje s názorom prokurátora na vecné argumenty vyplývajúce 
zo zavedeného systému zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na území 
Bratislavy. Prokurátor v proteste odsúva vecné argumenty do marginálnej polohy, naznačuje 
určenie sadzby podľa § 78 ods. 1 písm. a) jednotnou sadzbou za objem nádoby v litroch. Týmto 
spôsobom sa ignoruje účel zákona č. 223/2001 Z. z., ako i tendencia vývoja nakladania 
s odpadmi, ktorá spočíva v stanovení čo najväčšieho možného počtu druhov odpadov, ktoré je 
možné zhodnocovať alebo zneškodňovať s cieľom po vytriedení do jednotlivých separovaných 
zložiek odpadov v čo možno najväčšej miere minimalizovať podiel zmesového (zvyškového) 
odpadu. 

Hlavné mesto predpokladá, že právne predpisy budú v tomto smere prispôsobené vývoju 
nakladania s odpadmi, a nie naopak, ako sa vytyčuje v proteste prokurátora.     
 
Záver:    

Podľa § 25 ods. 3 zákona č. 153/2001 o prokuratúre, ak orgán verejnej správy protestu 
prokurátora vyhovie, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 90 dní od doručenia 
protestu prokurátora, nezákonný všeobecne záväzný právny predpis zrušiť, prípadne nahradiť 
všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý bude v súlade so zákonom a s ostatnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

Odporúča sa vyhovieť protestu prokurátora a upraviť znenie všeobecne záväzného 
nariadenia č. 13/2012 v napadnutom rozsahu § 1 ods. 1 VZN. 
 

V časti § 4 a § 5 ods. 1 až 3 VZN sa odporúča nevyhovieť v napadnutom rozsahu 
prokurátorom a zachovať sadzby v súčasne určenej výške až do novelizácie právnych predpisov 
a následnej aktualizácie systému zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 
na území hlavného mesta.
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Návrh rozhodnutia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o proteste 
prokurátora k zákonnosti 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 

kód uzn.: 1.2 
6.3 

 

Uznesenie č. 836/2013 
     zo dňa 11. 04. 2013 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 

A. odporúča 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
čiastočne vyhovieť   
protestu prokurátora Krajskej prokuratúry Bratislava k zákonnosti 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 podľa § 25 ods. 2 zákona 
č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov, ktorý bol zaslaný listom 
Krajskej prokuratúry Bratislava, sp. zn. 63/13-10 zo dňa 15. 03. 2013 a doručený hlavnému 
mestu Slovenskej republiky Bratislavy dňa 20. 03. 2013 nasledovne: 
 
1. vyhovieť  
protestu prokurátora v napadnutej časti § 1 ods. 1 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,.  
 
2. nevyhovieť 
protestu prokurátora v napadnutej časti § 4 a § 5 ods. 1 až 3 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. 
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B. žiada   
riaditeľa Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
predložiť na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa nahradí  znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 v napadnutej časti § 1 ods. 1 
podľa konštatovaného dôvodu nezákonnosti, a ktorého obsah bude v súlade s platnými 
právnymi predpismi. 
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