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Kód uzn.1.3 

9.1.1. 

 

Návrh uznesenia 

 

 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 

mení a dopĺňa 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 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 v znení neskorších predpisov. 

 



Dôvodová správa 

 

Všeobecná časť 

 Najvyšší kontrolný úrad SR (ďalej len „NKÚ“) vykonal v dňoch od 20.7.2018 do 
31.10.2018 kontrolu efektívnosti a účinnosti triedeného zberu komunálneho odpadu v Hlavnom 
meste SR Bratislave. Jedným zo záverov kontroly bolo odporučenie: upraviť označenie 
zberných nádob určených na triedené zložky plasty, kovy a VKM v súlade s platným VZN 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi (o kovové obaly, konzervy a plechové obaly z nápojov). 

 Odpady, ktoré NKÚ navrhuje doplniť na nálepkách, boli vypustené všeobecne 
záväzným nariadením č. 3/2018 z dôvodu zosúladenia textu vo VZN s textom nálepiek na 
nádobách, a to z dôvodu používania elektromagnetického separátora v spaľovni odpadov, 
v dôsledku čoho je možné kovy zbierať v kontajneroch na zmesový komunálny odpad.  

Vzhľadom na odporúčanie NKÚ bolo prijaté opatrenie, ktorým hlavné mesto zabezpečí 
v lehote do 29.3.2019 v súlade s VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi výmenu nálepiek, 
ktorými majú byť označené žlté zberné nádoby, kontajnery prostredníctvom spoločnosti Odvoz 
a likvidácia odpadu a. s. (ďalej len „OLO a. s.“), ktorá je zberovou spoločnosťou na území 
Bratislavy a je vlastníkom zberných nádob, kontajnerov.  

 Na plnenie opatrenia je potrebná aj zmena všeobecne záväzného nariadenia. 

 Súčasne s novelou nariadenia sú riešené tiež odporúčanie Sekcie právnych činností, 
Oddelenia legislatívno-právneho v súvislosti so zákonom o ochrane osobných údajov, vypustiť 
prílohy zo všeobecne záväzných nariadení, ako aj  úprava technických parametrov prístupovej 
komunikácie v nadväznosti na zvozovú techniku spoločnosti a realizovateľnosť odvozov a na 
základe požiadavky mestskej časti Bratislava – Dúbravka, aby sa mestské časti vyjadrovali 
k zriaďovaniu komunitných kompostovísk. 

Návrh VZN bol vyvesený v dňoch od 22. marca 2019 do 16. apríla 2019 s tým, že fyzické 
osoby a  právnické osoby mohli uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v dňoch od 25. marca 2019 
do 03. apríla 2019. K návrhu VZN neboli vznesené žiadne pripomienky. 

 

Osobitná časť 

K článku I. 

 

K bodu 1., 2., 10. a 11. 

Ustanovenia sa dopĺňajú o viacvrstvové kompozitné materiály na báze lepenky, ktoré má obec 
povinnosť zbierať oddelene od zmesového komunálneho odpadu na základe zákona č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) 
v znení zákona č. 90/2017 Z. z. 
 
K bodu 3., 4., 13., 14., 15. a 16. 

Úprava nastala na základe odporúčania SPČ-OLP vypustiť prílohy k nariadeniam. Prílohy sú 
zverejnené na webovom sídle hlavného mesta a nie je potrebné meniť a dopĺňať VZN zmenou 
prílohy, napr. prijatím zákona o GPDR. 
 



K bodu 5.  
Upravuje sa min. šírka a maximálny pozdĺžny sklon miestnej komunikácie na základe platnej 
technickej normy STN 73 6110 a zvozovej techniky oprávnenej osoby. 
 
K bodu 6. 

Technická úprava vzhľadom na vypustenie príloh k nariadeniu a súčasne vypustenie 
požiadavky na predloženie listu vlastníctva, ktorý úrad nemôže žiadať vzhľadom na to, že sa 
údaj (informácia) nachádza na verejnom portáli. 
 
K bodu 7. 

Umožňuje sa spoločnosti OLO a.s. vyjadrovať sa k použitiu lisovacieho kontajnera ako 
dotknutej osoby. 

K bodu 8. 

Upravujú sa požiadavky na použitie polopodzemných kontajnerov; min. šírka a maximálny 
pozdĺžny sklon miestnej komunikácie na základe platnej technickej normy STN 73 6110 
a zvozovej techniky oprávnenej osoby na účely vykonateľnosti odvozu. 

K bodu 9. 

Stanovuje sa rozpätie počtu osôb v súvislosti s objemom polopodzemných kontajnerov, ktoré 
nahrádzajú 5 – 6 ks 1 100 l kontajnerov v nadväznosti na § 9 ods. 1 písm. c) VZN č. 4/2016. 
 
K bodu 12. 

Formálna úprava nariadenia. 

K bodu 17. 

Ustanovenie dáva právo mestskej časti Bratislavy vyjadriť sa k zriaďovaniu komunitného 
kompostoviska ako dotknutej osoby. 

K bodu 14. 

Ustanovenie, ktorým sa vypúšťa Príloha k VZN č. 4/2016. 
 
K článku II. 

 

Nariadenie nadobudne účinnosť 1. deň nasledujúceho mesiaca od nadobudnutia jeho 
právoplatnosti. 
 
 

 
 
 



/Návrh/ 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .........../2019 
z ............., 

ktorým sa mení a dopĺňa 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 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 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 § 81 ods.  8 zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 90/2017 Z. z. sa 
uznieslo: 
 

Čl. I 

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 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 v znení všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2016, všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 14/2016 a všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2018 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 2 ods. 5 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová „viacvrstvové kompozitné materiály 

na báze lepenky,“. 

2. V § 4 písm. f) sa za slovo „kovy“ vkladá čiarka a slová  „viacvrstvové kompozitné materiály 
na báze lepenky“.  

3. V § 6 ods. 1 písm. a), b) a c) sa vypúšťajú slová „podľa vzoru uvedenom v osobitnom 
predpise25a)“. 

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 25a sa vypúšťa. 

5. V § 6 odsek 2 znie:  

„(2) Odvozné miesto je totožné s miestom stanovišťa, ak ide o miesto s bezbariérovým 
prístupom, z ktorého oprávnená osoba priamo zvozovou technikou vykoná manipuláciu 
so zbernou nádobou/kontajnerom, a ktoré je vzdialené najviac 10 metrov od miestnej pozemnej 
komunikácie širokej minimálne 3,8 m, prípadne 3,0 m vo vybraných lokalitách a minimálnou 



výškou podjazdu 4,0 m, v ktorých sa vykonáva zber komunálnych odpadov malou zvozovou 
technikou. Pozdĺžny sklon terénu, na ktorom oprávnená osoba zastaví zvozovú techniku za 
účelom manipulácie so zbernou nádobou/kontajnerom, je akceptovaný max. 15%, pre odvozné 
miesta vytvorené do nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, po tomto termíne je akceptovaný 
max. 12%.“. 
 
6. V § 6 odsek 9 znie: 

„(9) Správca nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 13 písm. a) tohto nariadenia pre rodinný dom 
v individuálnej bytovej výstavbe požiada o kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu podľa 
§ 13 ods. 4 tohto nariadenia.“. 
 
7. V § 10 ods. 3 sa za slová „mestskú časť“ vkladajú slová „a oprávnenú osobu“. 

8. V § 10a ods. 2 písmená c) a d) znejú: 

„c) pozemok je umiestnený v dostupnej vzdialenosti zvozovej techniky oprávnenej osoby, 
s osadením podzemného kontajnera maximálne 6 m od pozemnej komunikácie šírky 3,8 
m, s pozdĺžnym sklonom terénu maximálne 12%, s voľným priestorom nad podzemným 
kontajnerom do výšky 6 m od úrovne terénu, vhodný pre budovanie drobnej stavby 
o rozmeroch do 25 m2, hĺbky 1,6 m pod úrovňou terénu, s minimálnou podjazdovou 
výškou 4,0 m, 

d) zabezpečí potrebný manipulačný priestor v deň odvozu pre zvozovú techniku oprávnenej 
osoby – voľný priestor na pozemnej komunikácii s rozmermi 11 x 3,5 m a voľnú 
príjazdovú komunikáciu k podzemnému kontajneru.“. 

 
9. V § 10a odsek 3 znie: 

„(3) Pre bytový dom12) a ostatné budovy na bývanie14) sa stanovuje jeden podzemný   
kontajner s objemom 5 m3 s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za týždeň pre 150 až 180 
osôb. Nad uvedený počet osôb sa interval odvozu, prípadne počet podzemných kontajnerov 
upraví ekvivalentne, pričom je možné použiť aj podzemný kontajner s objemom 3 m3 
s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň pre 90 až 105 osôb.“. 
  
10. V § 11 ods. 2 písm. c) sa za slovo „kartóny“ vkladá čiarka a slová „kovové obaly, 

konzervy, plechové obaly z nápojov“. 

11. V § 11 ods. 7 sa za slovo „kovy“  vkladajú slová „a viacvrstvové kompozitné materiály“. 

12. V § 12 sa vypúšťa odsek 5. Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7. 

13. V § 13 ods. 8 sa vypúšťajú slová „podľa prílohy tohto nariadenia“. 

14. § 13 odsek 9 znie: 

„(9) O kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu podľa odseku 4 požiada správca 
nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 13 písm. a) až c) tohto nariadenia vyplnením tlačiva Žiadosť 
o zapojenie, zmenu alebo zánik zapojenia do systému zberu odpadu zo záhrad.“. 
 
15. V § 13 ods. 12 sa vypúšťa druhá veta. 

16. V § 13 ods. 14 sa slová „podľa prílohy“ nahrádzajú slovami „písomne“. 

17. V § 13a ods. 2 sa za číslovku „3“ vkladajú slová „a vyjadrení dotknutej mestskej časti“. 



18. Vypúšťa sa príloha k všeobecne záväznému nariadeniu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 4/2016. 

 

Čl. II 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť ............... 2019. 

 

 
                                                                                                      
                                                                                                        Ing. arch. Matúš Vallo  
                                                                                                         primátor 
 




