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Návrh uznesenia 

 

 

Mestská rada po prerokovaní materiálu 

 

 

odporúča 

 

 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 

schváliť 

 

Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .........../2020 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. 
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Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .........../2020 

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 
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za komunálne odpady a drobné stavebné 
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záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 

12/2001 o nakladaní s komunálnymi 
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Dôvodová správa 

Všeobecná časť 

Dňa 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 460/2019 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon o odpadoch“).  
Hlavné mesto navrhuje v súlade s touto novelou zákona o odpadoch upraviť podmienky 
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zmenou a doplnením vo 
všeobecne záväznom nariadení 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 (ďalej len „VZN 
o odpadoch“). Novelou zákona o odpadoch sa mení vymedzenie niektorých pojmov, vypúšťa 
sa povinnosť obcí spracovávať Program odpadového hospodárstva obce. 

Súčasťou návrhu zmeny VZN o odpadoch je zmena systému triedeného zberu odpadu 
z obalov a neobalových výrobkov (papiera, skla, plastov zbieraných spolu s kovmi 
a kompozitnými obalmi na báze lepenky) v individuálnej bytovej výstavbe. Navrhuje sa doteraz 
realizovaný zber, na tzv. zberných hniezdach triedeného odpadu v individuálnej bytovej 
výstavbe, nahradiť vrecovým systémom zberu priamo spred domov. Dôvodom zmeny systému 
je najmä snaha hlavného mesta o elimináciu opakovaného znečisťovania zberných hniezd 
zrušením problematických zberných hniezd, nepostačujúca kapacita umiestnených kontajnerov 
a počet odvozov, a v neposlednom rade zabráneniu ich zneužívania podnikateľskými 
subjektami,  ako aj zabezpečenie vyššieho podielu a čistoty triedeného odpadu.  

Tento zber bude zabezpečovaný prostredníctvom zberovej spoločnosti OLO a.s. 
a financovaný organizáciou zodpovednosti výrobcov, spoločnosťou Natur-pack, a.s. Zmena, 
rozšírenie systému nebude mať vplyv na rozpočet hlavného mesta, ani na miestny poplatok za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Navrhuje sa rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu z údržby 
zelene poskytovaním zberných nádob aj vlastníkom pozemkov so zeleňou  v komplexnej 
bytovej výstavbe, v prípade, že sa tento pozemok nachádza v lokalite, ktorou prechádza 
zvozová technika oprávnenej osoby zvážajúca tento druh odpadu. Náklady na zber budú 
hradené v rámci zmluvy uzavretej so spoločnosťou OLO a.s. na zber a prepravu komunálnych 
odpadov, ktoré sú hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 

Zriaďovanie komunitných kompostovísk naďalej ostáva na účely spracovania odpadu 
zo zelene z pozemkov, ku ktorým majú žiadatelia majetko-právny vzťah, či už v rámci adopcie 
zelene, majú súhlas vlastníka pozemku na údržbu zelene alebo nemajú možnosť si umiestniť 
kompostovací zásobník na vlastnom pozemku so zeleňou. 

Návrh novely je pripravovaný v riadnom schvaľovacom procese podľa Pravidiel pre 
prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy v znení dodatku č. 1 a 2. Na základe pravidiel bol návrh novely VZN a dôvodová 
správa zaslané na zaujatie stanoviska všetkým útvarom magistrátu určením lehoty 



do 10.03.2020. V stanovenej lehote zaslali jednotlivé útvary magistrátu stanovisko, že nemajú 
námietky voči predloženému návrhu. Sekcia právnych činností odporučila vzhľadom na zmeny 
a doplnenia väčšieho charakteru, ako aj vo väzbe k tomu, že predmetné nariadenie bolo viackrát 
novelizované, spracovať a predložiť nový návrh VZN o nakladaní s odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi. 

Na základe odporučenia Sekcie právnych činností, OŽP spracuje nový návrh VZN, ktorý bude 
úplným znením VZN č. 4/2016 v znení neskorších zmien a doplnkov rozšírený o navrhovanú novelu. 
Vzhľadom na to, že ide len o vytvorenie úplného znenia VZN a stanovísk jednotlivých útvarov, ktoré 
nemali pripomienky k novele, navrhujeme predložiť nový návrh VZN len na legislatívno-právne 
posúdenie a v procese pokračovať podľa pravidiel. 

 

Osobitná časť 

K článku I. 

 

K bodu 1. a 2. 

Zmena terminológie v súlade s novelou zákona o odpadoch. 
K bodu 3. 

Pridanie zložky komunálneho odpadu „odpadové oleje“, ktorými sa rozumejú napr.  motorové, 
prevodové a mazacie oleje pochádzajúce od fyzických osôb. 
 
K bodu 4. 

Zavádza sa nový pojem „zberné vrece“ z dôvodu zmeny systému triedeného zberu odpadov 
z obalov a neobalových výrobkov v rodinných domoch. Zmenila sa terminológia z 
„prechodného zhromaždenia“ na „dočasné zhromažďovanie“. 
 
K bodu 5. 
Zmena poznámky pod čiarou v súlade s novelou stavebného zákona. 
 

K bodu 6. 

Formálna úprava. 
 
K bodu 7. 

Novelou zákona o odpadoch je oprávnená osoba povinná zosúladiť činnosť nakladania 
s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom s Programom odpadového 
hospodárstva bratislavského kraja, keďže povinnosť obcí vypracovávať program odpadového 
hospodárstva bola zrušená. 
 
K bodu 8. 

Dopĺňa sa priorita energetického zhodnotenia ostatných zložiek komunálnych odpadov. 
 
K bodu 9. 

Návrh vyplýva z dôvodu nových možností spracovania vianočných stromčekov v zariadeniach 
na zhodnocovanie odpadov v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva. 
 
K bodu 10. 

Úprava súvisí so zavedením vrecového systému zberu triedených odpadov z obalov 
a neobalových výrobkov z rodinných domov. 
 
K bodu 11. 



Zmena formulácie z dôvodu jednoznačnosti, že minimálne jedenkrát ročne sa vykonáva iba 
dezinfekcia. 
 

K bodu 12. 

Doplnenie ďalšieho spôsobu nakladania s odpadom.  
 
K bodu 13. 

V prípade nedodržania povinnosti držiteľa odpadu, oprávnená osoba nie je povinná vykonať 
odvoz. 
 
K bodu 14. 

Zmena formulácie z dôvodu jednoznačnosti, že minimálna výška podjazdu platí pre obe 
zvozové techniky. Upresnenie dátumu nadobudnutia účinnosti v prípade splnomocnenia 
primátora hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásením úplného znenia tohto všeobecne 
záväzného nariadenia. 
 
 

K bodu 15. 

Úprava súvisí s vypustením príloh, ktoré boli súčasťou VZN o odpadoch a VZN hl. m. SR 
Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 
 
K bodu 16. 

Doplnené z dôvodu upresnenia možnosti zmeny zapojenia sa do systému zberu komunálnych 
odpadov v prípade bytových domov a ostatných budov na bývanie, ktorých skutočnú produkciu 
odpadu nie je možné preukázať, a preto je potrebné presne zadefinovať podmienku. 
 
K bodu 17. 

Formálna úprava v súvislosti s novelou VZN č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, ktorá umožňovala dočasnú úpravu zapojenia v systéme 
zberu. 
 
K bodu 18 a 19. 

Doplnenie podmienok pre budovanie podzemných kontajnerov na účely ochrany majetku 
tretích osôb a potrebnej šírky miesta pre zakotvenie zvozovej techniky na účely manipulácie 
s podzemným kontajnerom. 
 

K bodu 20. 

Formálna úprava doplnením nadpisu. Súvisí s novelou zákona o odpadoch, podľa ktorej sa 
zbierajú aj kompozitné obaly. 
 
K bodu 21. a 22. 

Upresnenie typov vriec súvisí so zavedením vrecového systému zberu triedených odpadov 
z obalov a neobalových výrobkov z rodinných domov. 

K bodu 23. 

Vyplýva z dôvodu povinnosti označovania zberných nádob a zabezpečenia informovanosti 
obyvateľov o povinnostiach ukladania triedených zložiek v zmysle vykonávacej vyhlášky 
k zákonu o odpadoch. 

K bodu 24. 

Doplnenie ďalšej možnosti odovzdania odpadu z kovov. 



 

K bodu 25. 

Zmena z dôvodu zaradenia odpadu, pretože môže ísť aj o drobné stavebné odpady. 

K bodu 26. 

Dopĺňa sa interval odvozu vriec. 

K bodu 27. 

Súvisí s novelou zákona o odpadoch, podľa ktorej sa zbierajú aj kompozitné obaly. 

K bodu 28. 

Vymedzenie miesta zberu v prípade vrecového systému. 

K bodu 29. 

Vo vybraných lokalitách so zavedeným vrecovým systémom zberu budú zberné hniezda 
triedeného odpadu zrušené; budú ponechané len zvony na zber skla. 

K bodu 30. 

Súvisí s novelou zákona o odpadoch, podľa ktorej sa zbierajú aj kompozitné obaly. 

 

K bodu 31. 

Presnenejšia formulácia textu, ktorým sa uvádzajú možnosti odovzdania odpadov z triedeného 
zberu aj oprávnenej osobe, napr. do výkupne. 

K bodu 32. 

Poznámka pod čiarou súvisí s jej zavedením v bode 21. 

K bodu 33. 

Navrhuje sa rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu z údržby zelene 
poskytovaním zberných nádob aj vlastníkom pozemkov so zeleňou v komplexnej bytovej 
výstavbe, v prípade, že sa tento pozemok nachádza v lokalite, ktorou prechádza zvozová 
technika oprávnenej osoby zvážajúca tento druh odpadu. Ide o rozšírenie  možnosti obyvateľom 
zapojiť sa do zberu tohto odpadu formou nádob. 

K bodu 34. 

Úprava podmienok na zriadenie komunitného kompostoviska vyplývajúca z praktických 
skúseností na ochranu vlastníckych vzťahov. 

K bodu 35. 

Povinnosť nevyplýva zo zákona o odpadoch. Ustanovenie neplnilo svoj účel, vzhľadom na to, 
že prevádzkovatelia kuchyne sú zodpovední za nakladanie z biologicky rozložiteľným 
odpadom z kuchýň, nie obec. Kontrola nakladania s týmto odpadom je v kompetencii Štátnej 
veterinárnej a potravinovej správy.  

K bodu 36. 

Upresnenie miesta zberu jedlých olejov a tukov z domácností. 

K bodu 37. a 38. 

Zosúladenie s ustanovením zákona o odpadoch s odkazom na predmetné ustanovenie. 

K bodu 39. 

Formálna úprava z dôvodu vypustenia odseku novelou VZN o odpadoch. 

 

K článku II. 

Článok splnomocňuje primátora hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, aby vyhlásil 
úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 



č. 4/2016, ktorý sa mení a dopĺňa všeobecne záväznými nariadeniami č. 13/2016, 
č. 3/2018, 4/2019 a touto novelou. 
 
K článku III. 

Nariadenie nadobudne účinnosť 1. júla 2020.  
 
 

 

 

 



/Návrh/ 

Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .........../2020 

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, všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2018 a všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2019 sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. Slovo „škodlivý“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia nahrádza slovom 

„nebezpečný“ v príslušnom tvare a za slovom „ukladanie,“ sa vkladajú slová „o spôsobe 

spätného zberu odpadových pneumatík,“. 

2. Slová „viacvrstvové kompozitné materiály“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte 

nariadenia nahrádzajú slovami  „kompozitné obaly,“ v príslušnom tvare a za slovom 

„lepenky“ sa vkladá zátvorka so znením „(ďalej len „kompozitné obaly“). 

3. V § 2 ods. 5 písm. d) sa za slovo „tuky“ vkladajú slová „odpadové oleje (motorové oleje 

od fyzických osôb)“. 

4. § 2 ods. 7 znie: „(7) Zberná nádoba, kontajner, veľkokapacitný kontajner a odpadkový kôš 

umiestnený na verejnom priestranstve je typizovanou nádobou určenou na ukladanie 

zložiek komunálneho odpadu za účelom ich dočasného zhromažďovania do doby ich 

odvozu, príp. zberné vrece je obal určený na zber odpadov z obalov a neobalových 

výrobkov (papier, sklo, kovy, plasty, kompozitné obaly) z rodinných domoch.“. 



5. V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa ustanovenie „§ 139b ods. 6“ nahrádza ustanovením 

„§139b ods. 7 písm. a)“. 

6. V § 2 ods. 15 sa za slovo „výrobcov“ vkladajú slová „pre obaly“. 

7. V § 3 ods. 3 slová „hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy“ nahrádzajú slovami 

„bratislavského kraja“: 

8. V § 3 odsek 3 písm. c) sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa slová „prednostne 

zabezpečiť energetické zhodnotenie ostatných zložiek komunálnych odpadov činnosťou 

R1 v spaľovni odpadov, ak zložku nie je možné materiálovo zhodnotiť,“. 

9. § 3 ods. 6 znie: 

„(6) Hlavné mesto zabezpečuje zber a prepravu vianočných stromčekov z domácností 

v mesiacoch január až február bežného kalendárneho roka zo zberných miest podľa 

harmonogramu zberu na účely ich zhodnotenia v zmysle hierarchie odpadového 

hospodárstva.“. 

10. V § 4 písm. a), § 5 ods. 2 písm. a) a b), ods. 3 písm. a) a d), § 11 ods. 1 sa za slovo 

„kontajner“ vkladajú slová „zberné vrece“ v príslušnom tvare. 

11. § 4 písm. b) znie: „b) označenie, údržbu kontajnera/zbernej nádoby a  minimálne jedenkrát 

ročne dezinfekciu kontajnera,“. 

12.  V § 4 písm. e) sa za slovo „odvoz“ vkladá čiarka a spojka „a“ sa nahrádza slovami 

„zhodnotenie alebo“. 

13. V § 5 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „V takomto prípade nebude 

zberná nádoba/kontajner vyprázdnený oprávnenou osobou a odvoz sa bude považovať za 

vykonaný.“. 

14. § 6 ods. 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 , v ktorých sa vykonáva zber komunálnych odpadov malou zvozovou 

technikou, v oboch prípadoch s minimálnou výškou podjazdu 4,0 m. 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 15. mája 2019, po tomto termíne je akceptovaný max. 12%.“ 

15. V § 6 ods. 7 sa slová „v osobitnom predpise25a)“ nahrádzajú slovami „v tlačive 

zverejnenom na webovom sídle hlavného mesta, (sekcia dane a poplatky)“. 

16. V § 7 ods. 2 sa za slovo „stanovisko“ vkladajú slová „v súlade s § 9 ods. 1 tohto nariadenia“. 

17. V § 8 ods. 6 sa číslo „5“ nahrádza číslom „4“. 

18. V § 10a ods. 2 písm. c) sa za slová „výškou 4,0 m“ vkladajú slová „s minimálnou 

vzdialenosťou 1,0 m od podzemného kontajnera a najbližšieho parkovacieho miesta,“ 

19. V § 10a ods. 2 písm. d) sa číslica „3,5“ nahrádza číslicou „5,0“, bodka sa nahrádza čiarkou 

za ktorou sa vkladajú slová „minimálne . 

20. V štvrtej hlave sa v nadpise za slovo „kovy“ vkladá čiarka a slová „kompozitné obaly“. 



21. V § 11 ods. 1 písm. a) sa za čiarku vkladajú slová „vrecia s objemom približne 120 litrov“. 

22. § 11 ods. 1 písm. c) znie: „c) žltou farbou pre plasty, kovy a kompozitné obaly s objemom 

120 litrov, 240 litrov a 1 100 litrov, vrecia s objemom približne 120 l“. 

23. V § 11 ods. 2 sa za prvou vetou vkladá veta, ktorá znie: „V prípade použitia vriec budú 

informačné letáky s údajmi jednorazovo odovzdané správcovi nehnuteľnosti spolu 

so zbernými vrecami na celý rok vopred.“ a za slovo „štítku“ sa vkladá lomená čiara 

a slová „informačnom letáku“. 

24. V § 11 ods. 4 sa za slovom „dvor“ vkladajú slová „alebo oprávnenej osobe prevádzkujúcej 

zariadenie na zber - výkup.“. 

25. V § 11 ods. 5 sa vypúšťajú slová „ako objemný odpad“. 

26. V § 11 ods. 7 sa za prvú vetu vkladá veta, ktorá znie: „V prípade použitia vriec na plasty 

a papier je interval odvozu 1 krát za mesiac.“. 

27. V § 12 sa v nadpise za slovo „kovov“ vkladajú slová „a kompozitných obalov“. 

28. V § 12 ods. 1 sa za slovo „plastov“ vkladajú slová „zbieraných spolu s kovmi 

a kompozitnými obalmi“, čiarka sa nahrádza bodkočiarkou a vkladajú sa slová „v prípade 

rodinných domov, v ktorých je zavedený vrecový systém zberu, je týmto miestom 

pozemok vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, z ktorého správca 

nehnuteľnosti v deň odvozu zabezpečí premiestnenie zviazaného vreca na miesto dostupné 

zamestnancom zberovej spoločnosti.“. 

29. V § 12 ods. 3 sa vkladá za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie: „V zástavbe rodinných 

domov, v ktorých je zavedený vrecový systém zberu, sa poskytuje len kontajner typu zvon 

s objemom 1 200 alebo 1 800 l pre zber skla.“ 

30. V § 12 ods. 5 sa za slovo „plastov“ vkladajú slová „zbieraných spolu s kovmi 

a kompozitnými obalmi“. 

31. § 12 ods. 7 znie: 

„(7) Držiteľ odpadu môže odovzdať papier, sklo, plasty a kovy na zberný dvor v súlade 

s § 21 tohto nariadenia alebo oprávnenej osobe prevádzkujúcej zariadenie na zber - výkup 

týchto zložiek komunálnych odpadov v súlade s osobitnými predpismi)30a). Zoznam  

oprávnených osôb hlavné mesto zverejňuje na svojej webovej stránke.“. 

32. Poznámka pod čiarou k odkazu 30a) znie: „30a) § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. 

a zákon č. 39/2007 Z. z.“. 

33. V § 13 ods. 5 sa za prvú vetu vkladá druhá veta, ktorá znie: „Môže poskytnúť aj upravenú 

zbernú nádobu hnedej farby s objemom 240 litrov, pričom interval odvozu zberných nádob 

je jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november v prípade, že sa tento 

pozemok nachádza v lokalite, ktorou prechádza zvozová technika oprávnenej osoby 

zvážajúca tento druh odpadu.“ . 

34. V § 13a ods. 3 sa za slovo „zriadiť“ vkladajú slová „len na pozemku majetkovo-právne 

vysporiadanom s vlastníkom pozemku, a“. 

35. Vypúšťa sa § 14 ods. 7. 

36. V § 15 ods. 3 písm. a) znie:  



„a) na zbernom dvore v súlade s § 21 tohto nariadenia alebo na inom mieste určenom   

mestom alebo mestskou časťou v súlade s osobitnými predpismi30a) alebo“. 

37. V § 21 ods. 1 písm. h) znie: „h) pneumatiky, ak hlavné mesto určí zberný dvor ako miesto 

spätného zberu odpadových pneumatík podľa osobitného predpisu,38a)“. 

38. Poznámka pod čiarou k odkazu 38a) znie: „38a) § 70 písm. c) zákona č. 79/2015 Z. z.“. 

39. V§ 21 ods. 2 sa text „až 8“ nahrádza textom „a 7“. 

 

Čl. II 

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby vyhlásil 

úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 4/2016 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 a ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie 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. 

 

Čl. III 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2020. 

 

 

                                                                                                      

                                                                                                        Ing. arch. Matúš Vallo  

                                                                                                         primátor 

 


