
MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
Materiál na rokovanie 
Komisie územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby 
pri Mestskom zastupiteľstve 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 17.06.2020 

 
 

Informácia o výsledku pripomienkového konania  
 k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi 

a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy  

 

jún 2020 
 

 

 
Predkladateľ: 
 

Mgr. Michal Belica 
riaditeľ sekcie životného prostredia 
 
Zodpovedný: 
 

Mgr. Branislav Konderla  
Vedúci oddelenia životného prostredia 
 
 
Spracovateľ: 
 

Ing. Magdaléna Krajčiová 
odborný referent 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
 
1. Návrh uznesenia  
 
2. Informáciu o výsledku 

pripomienkového konania  
 



Kód uzn.1.2 

9.1.1 

 
 

 
Návrh uznesenia 

 
Po prerokovaní materiálu Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia 

a výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

A. berie na vedomie   

 
informáciu o výsledku pripomienkového konania verejnosti k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy  

 

B.  odporúča  Mestskému zastupiteľstvu hlavného  mesta SR Bratislavy  schváliť  

 

návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý nadobúda účinnosť 15. júla 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I n f o r m á c i a   o  v ý s l e d k u   p r i p o m i e n k o v é ho   k o n a n i a   
 

I. 
 

 Podľa § 6 ods. 3  zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) návrh nariadenia, o ktorom má rokovať 
obecné zastupiteľstvo, zverejní obec jeho vyvesením na úradnej tabuli v obci najmenej 15 dní 
pred rokovaním obecného zastupiteľstva o návrhu nariadenia. Návrh nariadenia sa zverejní 
aj na internetovej adrese obce v tej istej lehote, ak ju má obec zriadenú, alebo iným spôsobom 
v obci obvyklým. 

 Podľa § 6 ods. 4 zákona o obecnom zriadení  dňom vyvesenia návrhu nariadenia 
začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické 
osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne 
do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text 
alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného 
textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí 
navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené. 
 Podľa § 6 ods. 6 zákona o obecnom zriadení vyhodnotenie pripomienok uskutoční 
navrhovateľ nariadenia s príslušnou komisiou, ak je zriadená. Vyhodnotenie obsahuje stručný 
obsah pripomienky, údaje o tom, kto predložil pripomienku, ktorým pripomienkam sa 
vyhovelo alebo nevyhovelo a z akých dôvodov.  

 Podľa § 6 ods. 6 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne 
záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 30.09.2004  
v znení dodatku č. 2 zo dňa 01.06.2011 po uplynutí desaťdňovej lehoty spracovateľ 
s gestorskou komisiou písomne vyhodnotí pripomienky.   

 
II.  

 
 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy bol vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta SR 
Bratislavy a zverejnený na stránke www.bratislava.sk  v dňoch 28. mája 2020 do 08. júna 
2020, počas ktorých si fyzické osoby a právnické osoby mohli uplatniť pripomienku k návrhu 
nariadenia.    

 
V uvedenej zákonnej lehote neboli verejnosťou uplatnené žiadne pripomienky k návrhu 
nariadenia.   

 


