
 

jún 2020 
 

MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 
Materiál na rokovanie 
Mestského zastupiteľstva 
hlavného mesta SR Bratislavy 
dňa 25.06.2020 

 
 

/Návrh/ 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 

 

Predkladateľ: 
 
Ing. arch. Matúš Vallo, v. r. 
primátor 
 
Zodpovedný: 
 
Mgr. Ctibor Košťál, v. r. 
riaditeľ magistrátu 
 
Spracovateľ: 
 
Mgr. Michal Belica, v. r. 
riaditeľ sekcie životného prostredia  
 
Mgr. Branislav Konderla, v. r. 
vedúci oddelenia životného prostredia 
 
 

 
Materiál obsahuje: 
1. Návrh uznesenia  
2. Dôvodovú správu  
3. Návrh VZN o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy 
a o zmene  

4. Výpis Komisie územného 
a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby zo dňa 13.05.2020 

5. Uznesenie MsR č. 127/2020 zo dňa 
11.06.2020 

 
 



 
 

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 

č. .........../2020 z ............. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 



D ô v o d o v á    s p r á v a  

A. 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“).  OŽP navrhlo 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“).  

Novela VZN o odpadoch mala obsahovať zmeny, ktoré vyplynuli z novely zákona 
o odpadoch, zmenu 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 zavedením vrecového systému a 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. Zmeny nemajú vplyv na rozpočet, ani na miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

Návrh novely bol 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. V tomto procese oddelenia nevzniesli námietky voči 
predloženému návrhu, okrem Sekcie právnych činností, ktorá odporučila vzhľadom na zmeny 
a doplnenia väčšieho charakteru, ako aj vo väzbe k tomu, že predmetné nariadenie bolo 
viackrát novelizované, predložiť nový návrh VZN o nakladaní s odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi. 

Na základe odporučenia sekcie právnych činností OŽP pripravilo návrh nového VZN, 
ktoré je úplným znením VZN č. 4/2016 a v znení zmien a dodatkov VZN č. 13/2016, 3/2018, 
4/2019 a navrhovanej novely VZN a je v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona 
o odpadoch, ktoré taxatívne upravuje, čo má obec vo všeobecne záväznom nariadení 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len 
„nariadenie“) regulovať. Uvedené podrobnosti vyplývajú najmä zo zodpovednosti obce vo 
vzťahu k nakladaniu ku komunálnemu odpadu podľa § 81 ods. 1 zákona o odpadoch.   

Nariadenie sa skladá z troch častí a deväť hláv. Prvá časť je označená ako Všeobecné 
ustanovenia, druhá časť upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta a tretia časť obsahuje ustanovenia o kontrole, sankciách, 
prechodné a záverečné ustanovenia.  



V nariadení sa jasne ustanovuje odpadová politika hlavného mesta  v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva, a to s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadov 
a na prednostné energetické zhodnocovanie odpadov, resp. termické zneškodnenie odpadov 
pred ich ukladaním na skládku odpadov. Cieľom je znižovať množstvá odpadov ukladaných 
na skládky odpadov.   

Nové nariadenie preberá doterajší systém zberu, či už zmesového komunálneho 
odpadu, ale  aj triedeného zberu jednotlivých oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu, avšak sa precizujú niektoré ustanovenia a riešia problémy, ktoré vyplynuli z praxe, 
napr. zavedenie jednotného triedeného zberu odpadov z papiera, skla, plastov, kovov 
v individuálnej bytovej výstavbe prostredníctvom zberných hniezd, resp. vrecového zberu, 
možnosti zavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad 
v individuálnej bytove výstavbe, komplexnej bytovej výstavbe v prípade vzťahu k pozemku 
so zeleňou.  Zároveň sa precizuje systém zberu v súlade so zákonom o odpadoch.   

Z predchádzajúceho platného nariadenia sa preberá forma a spôsob zapojenia do 
systému zberu (vykonanie zmien v systéme zberu) pôvodcu odpadu prostredníctvom správcu 
nehnuteľnosti a zároveň sa precizuje procesný postup zapojenia do systému zberu, a to  
v nadväznosti na oznamovaciu povinnosť platiteľa poplatku podľa zákona  č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov.  

Podľa Pravidiel na prijímanie, schvaľovanie a vyhlásenie všeobecne záväzných 
nariadení hlavného mesta SR Bratislavy v znení dodatkov č. 1 a 2 bol návrh nového 
nariadenia postúpený na Mestské časti Bratislavy na účely jeho pripomienkovania. Návrh 
všeobecne záväzného nariadenia bol upravený na základe vyhodnotenia pripomienok 
mestských častí a predložený na rokovanie Komisie územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby dňa 13.05.2020. Nadväzne na záver Komisie bol návrh 
vyvesený v dňoch od 28.05.2020 do 25.06.2020, pričom verejnosť mohla vzniesť 
pripomienky v dňoch 28.05.2020 do 08.06.2020. Verejnosť nepodala žiadne pripomienky. 
Informáciu o pripomienkovom konaní podá SŽP/OŽP na rokovanie Komisie dňa 17.06.2020. 

B. Osobitná časť 
 
Prvá časť – Všeobecné ustanovenia  
 
K § - 1 Predmet úpravy 
 
Predmet úpravy je definovaný v rozsahu splnomocňujúceho ustanovenia  na vydanie 
všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi § 81 ods. 8 zákona o odpadoch.  

K § 2 Vymedzenie základných pojmov  
 
Pre účely nariadenia sa preberajú z predchádzajúceho nariadenia základné pojmy.  
Podľa novely zákona o odpadoch sa nahrádza pojem „viacvrstvové kompozitné materiály“ 
pojmom „kompozitné obaly“, zavádza sa nový pojem „zberné vrece“, nahrádza sa slovo 
„škodlivý“ slovom „nebezpečný“. 
 



Druhá časť - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta  
 
Prvá hlava -  Spoločné ustanovenia pre nakladanie s komunálnymi odpadmi  
 
K § 3  
 
Ustanovuje sa, že na území hlavného mesta sa uplatňuje hierarchia odpadového hospodárstva 
v súlade so zákonom o odpadoch s cieľom predchádzania alebo znižovania  nepriaznivých 
vplyvov nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Základom je 
predchádzanie vzniku odpadu.  
V nadväznosti  na hierarchiu odpadov sa určujú priority hlavného mesta pri nakladaní 
s komunálnym odpadom s dôrazom na využitie spaľovne odpadov, či už pri zhodnotení 
zmesového komunálneho odpadu, ktorý obvykle končí na skládke odpadu alebo pri  
termickom zneškodnení ostaného komunálneho odpadu, ktorý nie možné materiálovo 
zhodnotiť pred uložením odpadu na skládke odpadov. Oprávnená osoba je povinná 
uplatňovať pri  nakladaní s komunálnymi odpadmi tieto priority a tiež ciele a opatrenia 
zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov, ktoré sú prijaté 
v platnom Programe odpadového hospodárstva bratislavského kraja. Od 1.1.2020 obce 
nespracovávajú program odpadového hospodárstva. 
Hlavné mesto uplatňuje výnimku podľa § 81 ods. 21 písm. b)  zákona o odpadoch  
a nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, 
keďže je zabezpečené energetické zhodnotenie tohto odpadu v spaľovni  odpadov činnosťou 
R1 (využitie odpadu najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom) . 
Na území hlavného mesta sa naďalej uplatňuje množstvový zber zmesového komunálneho 
odpadu a taktiež podľa § 81 ods. 20 zákona o odpadoch množstvový zber drobného 
stavebného odpadu. 
Osobitne sa upravuje aj spôsob zberu vianočných stromčekov z domácností a spôsob 
nakladania v súlade s hierarchiou odpadov (energetické zhodnotenie v spaľovni odpadov). 
Odvozné miesta, ako aj harmonogram zberu bude zverejňovať hlavné mesto na webovom 
sídle.     
Popis celého systému zberu bude naďalej zverejňovaný na webovom sídle hlavné mesta. 
Rozsah zverejňovaných informácií je upravený v jednotlivých ustanoveniach nariadenia. Ide 
o povinnosť obce, ktorá vyplýva z § 81 ods. 7 písm. h) zákona o odpadoch.  
 
K § 4 -  Práva pôvodcu a držiteľa odpadu  

Vymedzuje sa nárok pôvodcu a držiteľa odpadu, ktorý je zapojený do systému zberu, voči 
hlavnému mestu, resp. mestskej časti, na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi 
podľa tohto naradenia, t.j. nárok odovzdať jednotlivé zložky komunálneho odpadu na 
miestach na to určených hlavným mestom, resp. mestskou časťou v súlade s jednotlivými 
ustanoveniami tohto nariadenia.  

K § 5 - Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu  
 
Tieto povinnosti ostávajú tak, ako boli upravené v predchádzajúcom VZN, a to nasledovne:  
Podľa § 81 ods. 9 písm. b) zákona o odpadoch je pôvodca komunálnych odpadov povinný 
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci. V podmienkach hlavného mesta sa 
navrhuje zachovať predchádzajúci spôsob plnenia povinnosti pôvodcu odpadov zapojiť sa do 



systému zberu, tzn. že pôvodca odpadu, ktorý je platiteľom miestneho poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad (osoba, ktorá má trvalý pobyt, užíva nehnuteľnosť atď.) plní 
svoju povinnosť zapojiť sa do systému zberu a vykonávať zmeny v systéme zberu 
prostredníctvom správcu nehnuteľnosti.  
V odseku 2 sa upravujú povinností pôvodcu a držiteľa odpadu, týkajúce sa napríklad spôsobu 
zhromažďovania komunálneho odpadu, vrátane povinnosti triediť komunálny odpad v súlade 
so zavedeným systémom zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsobu ukladania 
odpadu do zberných nádob za účelom zachovania čistoty a znižovania rizika ohrozenia 
zdravia, majetku nezodpovedným ukladaním do zberných nádob.  
V odseku 3 sa stanovuje všeobecný zákaz  nakladať s komunálnym odpadom tak, aby sa 
predišlo znečisťovaniu životného prostredia, verejného priestranstva, poškodeniu majetku, 
ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia osôb. Ustanovuje sa zákaz ukladať do zberných 
nádob/kontajnerov horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý, výbušný odpad, nebezpečný 
odpad, znečisťovať stanovište a okolie ukladaním odpadov mimo zberných 
nádob/kontajnerov, poškodzovať zbernú nádobu/kontajner.  
V prípade ak oprávnená osoba pri výkone odvozu zistí, že v zbernej nádobe/kontajneri je 
uložený odpad, pre ktorý nie je určený (napríklad nebezpečný, horľavý alebo iný odpad) 
alebo odpad je uložený tak, že môže ohroziť zdravie alebo spôsobiť poškodenie majetku, 
stanovuje sa postup pre oprávnenú osobu, t.j. vykonať prednostne odstránenie takéhoto 
odpadu. Do času odstránenia nedostatkov sa odvoz nevykonáva. 

K § 6 - Povinnosti správcu nehnuteľnosti  
 
Ako je uvedené v dôvodovej správe k § 5 zapojenie sa do systému zberu, zmeny v systéme 
zberu a ukončenie zapojenia v systéme zberu zabezpečuje pôvodca odpadu prostredníctvom  
správcu nehnuteľnosti. Túto povinnosť plní správca nehnuteľnosti podaním Oznámenia 
o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti hlavnému mestu (vyplnením tlačiva 
uvedeného na webovom sídle hlavého mesta) v súlade so zákonom č.582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Upravuje sa jednak povinnosť správcu nehnuteľnosti vo vzťahu k  povinnostiam zapojiť sa do 
systému zberu, vykonávať v ňom zmeny a ukončiť zapojenie v systéme zberu a jednak 
povinnosť správcu zabezpečiť prístup oprávnenej osobe ku zberným nádobám/kontajnerom za 
účelom manipulácie so zbernou nádobou/kontajnerom, či už sprístupnením stanovišťa alebo 
vyložením zbernej nádoby/kontajnera na dostupné miesto zvozovej techniky oprávnenej 
osoby alebo odvozné miesto.  
Povinnosť zapojiť sa do systému zberu, ako aj vykonať zmeny v systéme zberu (v prípade 
zvýšenej alebo zníženej produkcie odpadu) plní správca nehnuteľnosti.  
Vychádzajúc z doterajšej úpravy a praxe naďalej ostávajú procesné postupy pri týchto 
povinnostiach a lehoty tak, aby bolo zabezpečenie odvozu odpadu pre pôvodcov odpadu v  čo 
najkratšej lehote odo dňa začiatku jeho produkcie, avšak v súlade so zákonom č. 582/2004 
Z. z.  
Údaje z oznamovacej povinnosti podľa § 80 ods. 1 písm. b)  zákona č. 582/2004 Z. z., resp. 
zmeny v zapojení v systéme zberu sú údajmi rozhodujúcimi na určenie miestneho poplatku. 
Navrhujú sa upraviť náležitosti potvrdenia o dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera a 
potvrdenia o odobratí zbernej nádoby/kontajnera, na ktorom okrem iného bude uvedené 
stanovište, resp. miesto odvozu (ak nie je totožné s miestom stanovišťa) a deň prvého, resp. 
deň posledného odvozu za účelom určenia miestneho poplatku.  
Upravuje sa postup správcu nehnuteľnosti v prípadoch zvýšenej produkcie odpadu z užívania 
nehnuteľnosti alebo z dôvodu nesprístupnenia stanovišťa. 



Pre účely jednoznačnosti pri výkone zberu a prepravy sa vymedzuje pojem  dostupnosti 
miesta pre zvozovú techniku oprávnenej osoby, a to definíciou odvozného miesta. Odvozné 
miesto a stanovište môžu byť totožným miestom v prípade, ak stanovište spĺňa parametre 
odvozného miesta. 
 
K § 7 - Zmena zapojenia v systéme zberu  
 
Podľa predchádzajúceho VZN naďalej ostáva povinnosť správcu nehnuteľnosti podať 
hlavnému mestu oznámenie  o zmene zapojenia v systéme zberu, ak sa skutočná produkcia 
odpadu znížila alebo zvýšila oproti predchádzajúcemu stavu.  Hlavné mesto posudzuje 
žiadosť správcu nehnuteľnosti z dôvodu zníženia skutočnej produkcie odpadu, o čom vydá 
stanovisko, ktoré doručí správcovi nehnuteľnosti prostredníctvom správcu poplatku. 
Znižovanie je možné len do predpokladanej produkcie odpadu podľa § 9 nariadenia/resp. § 11 
nariadenia.    
Zároveň sa ponecháva oprávnenie hlavného mesta zvýšiť počet zberných nádob/kontajnerov 
alebo zvýšiť počet intervalu odvozu podľa skutočnej produkcie odpadu, ak zistí napríklad 
prostredníctvom oprávnenej osoby, že dochádza k nadmernej produkcii odpadu počas troch 
po sebe nasledujúcich odvozoch, tzn., že dochádza k preplneniu zbernej nádoby/kontajnera, 
tak, že sa nedá uzavrieť alebo  sa ukladá odpad mimo zbernej nádoby/kontajnera, čím je 
spôsobené znečistenie aj okolia.   
 
K § 8 - Dočasná úprava zapojenia v systéme zberu 
 
Preberá sa dočasná úprava zapojenia v systéme zberu, keď z objektívne preukázateľných 
dôvodov dočasného zániku produkcie odpadu (napríklad letné školské prázdniny, 
odcestovanie do zahraničia dlhšie ako 90 dní), sa nebude odvoz odpadu vykonávať. Pri 
úprave sa vychádza zo zákonnej definície množstvového zberu (§ 80 ods. 8 zákona 
o odpadoch).  
Stanovujú sa procesné podmienky, lehoty na podanie žiadosti a doklady, ktoré sú potrebné na 
preukázanie splnenia podmienok na dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu.   
 
Tretia  hlava - Nakladanie so zmesovým odpadom 
 
K § 9 - Počet a typ zberných nádob, kontajnerov, interval odvozu pre zmesový 
komunálny odpad a množstvový zber 
 
V súlade s ustanovením § 81 ods. 18 zákona o odpadoch sa umožňuje výber z troch veľkostí 
nádob, 120 l (resp. 110 l ako už zavedený starší typ zbernej nádoby), 240 l a 1 100 l. Zároveň 
sa preberá z predchádzajúceho nariadenia úprava určenia typu nádob, minimálneho počtu 
nádob a intervalu odvozu v závislosti od typu nehnuteľnosti a počtu osôb. Pri intervale 
odvozu sa prihliada na skutočnosť, že biologický rozložiteľný kuchynský odpad z domácností 
je zbieraný spolu so zmesovým komunálnym odpadom. Na zber popola z krbu alebo pece 
z domácností sa určuje tiež spoločná nádoba na zmesový komunálny odpad. 
Určuje sa miesto na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorým je zberná nádoba 
umiestnená na stanovišti, prevažne vybudovaná ako drobná stavba, ktorá má doplnkovú 
funkciu pre hlavnú stavbu v súlade so stavebným zákonom. 
Vzhľadom na problémy z praxe, ktoré vznikli so zberom zmesového komunálneho odpadu 
v oblasti individuálnej rodinnej zástavby, kde je terén nedostupný pre zvozovú techniku 



oprávnenej osoby, navrhuje sa možnosť zriadenia spoločného stanovišťa, buď na verejnom 
priestranstve alebo aj na súkromnom pozemku, na základe dohody vlastníkov.  
 
K § 10 – Lisovací kontajner na zmesový komunálny odpad  
 
Z doteraz platného nariadenia sa preberá možnosť zhromažďovať v lisovacích kontajneroch 
zmesový komunálny odpad, ktorý vzniká užívaním nebytových budov a ostatných budov na 
bývanie, ktorými sú: 

a) hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty,   
b) budovy pre administratívu, správu a na riadenie, pre banky a pošty, 
c) budovy pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerpacích staníc, 
d) dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá, garáže a kryté 

parkoviská, 
e) priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá, 
f) budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, 
g) nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia, 
h) kryté budovy pre šport, 
i) ostatné nebytové budovy, napríklad nápravné zariadenia alebo kasárne. 

Ustanovenie ďalej upravuje osobitné podmienky pre účely zabezpečenia zberu, prepravy, 
zhodnocovania, prípadne zneškodňovania oprávnenou osobou, pričom zohľadňuje hygienické 
predpisy pre použitie lisovacieho kontajnera tak, aby bol odvoz vykonávaný 1 krát za týždeň. 
Zároveň upravuje postup podávania a vybavovania žiadosti. Žiadateľ si lisovací kontajner 
zabezpečuje sám a určuje si sám aj miesto pre jeho umiestnenie, ktoré podlieha posudzovaniu 
žiadosti hlavným mestom a vyjadreniu mestskej časti. 

K § 11 – Podzemný a polopodzemný kontajner 

Upravené sú podmienky a proces, za ktorých je možné použiť podzemné alebo polopodzemné 
kontajnery. Polopodzemné kontajnery na zmesový odpad možno použiť s objemom 5 m3 
v kombinácii s objemom 3 m3 podľa počtu obyvateľov, v prípadoch náhrady minimálne 
piatich 1 100 l kontajnerov. Podzemné kontajnery sa zatiaľ v praxi na území Bratislavy 
nenachádzajú z dôvodu, že neboli kompatibilné so zvozovou technikou oprávnenej osoby 
v zmysle podmienky uvedenej v odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia. Interval odvozu je 
v súčasnosti jedenkrát za týždeň, ale sú stanovištia, ktoré majú odvoz aj dvakrát za týždeň. Ide 
o stanovištia, ktoré boli vybudované v rámci Pilotného projektu na budovanie 
polopodzemných kontajnerov a poskytovania príspevku na ich budovanie. 
 
Štvrtá hlava - Zber a preprava odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly) 
 
K § 12  - Počet a typ zberných nádob a kontajnerov a interval odvozu 
 
Typ zbernej nádoby pre odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných 
spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly) je upravený v súlade 
s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  č. 371/2015 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška č. 371/2015 Z. 
z.“).   
V prípade triedeného zberu kovov a kompozitných obalov sa využíva výnimka podľa § 14 
ods. 6 vyhlášky, podľa ktorej sa pre zber týchto odpadov  určuje spoločná zberná  



nádoba/kontajner pre plasty s tým, že bude zabezpečené ich následné vytriedenie a takáto 
forma zberu neznemožní ich  vhodnosť na recykláciu.  

Súčasťou návrhu VZN o odpadoch je zmena systému triedeného zberu odpadu z obalov 
a neobalových výrobkov (papiera, skla, plastov zbieraných spolu s kovmi a kompozitnými 
obalmi) 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. 

Zároveň sa určuje, že kovy väčších rozmerov, tabuľové sklo, keramiku a porcelán je možné 
odovzdať na zbernom dvore, na mieste určenom na zhromažďovanie odpadu alebo 
oprávnenej osobe počas kalendárového zberu v súlade s harmonogramom zberu pre objemný 
odpad.  

Polystyrén zaradený ako odpad z plastu odovzdá držiteľ odpadu na zbernom dvore alebo 
priamo oprávnenej osobe.  

 
K § 13 - Miesto určené na zber triedeného odpadu z papiera, skla, plastov, kovov 
a kompozitných obalov 
 
Miesto na zber triedeného odpadu z papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov, ktoré 
je/bude ostáva a je určené priamo v písomnom potvrdení o dodaní a prevzatí zbernej 
nádoby/kontajnera pre triedený zber. Pre rodinné domy bude miestom zberu vlastný pozemok, 
z ktorého vrece bude premiestnené v deň odvozu na miesto dostupné zvozovej technike 
zberovej spoločnosti. 
 
V lokalitách rodinnej zástavby nedostupných zvozovej technike oprávnenej osoby budú 
naďalej zberné hniezda triedeného odpadu. Ponecháva sa osobitný režim určovania miesta pre 
zber triedeného odpadu z papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov pre individuálnu 
bytovú výstavbu, ktorým je prevažne v súčasnosti spoločné stanovište, zberné hniezdo 
a umožňuje sa vytvoriť zberné hniezdo aj na súkromnom pozemku, ak sa na jeho vytvorení 
dohodnú najmenej piati správcovia nehnuteľností a odsúhlasí to mestská časť a hlavné mesto. 
Zriaďovanie zberných hniezd si vyžaduje úzku spoluprácu medzi hlavným mestom a 
mestskými časťami. 
 
Pre nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, 
nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada) a pre správcov týchto nehnuteľností, ktorí sú 
zapojení v systéme zberu  sa umožňuje zriadiť zberné hniezda.  
 
Pre nehnuteľnosti v užívaní fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby je 
najvhodnejšie posúdiť ich žiadosť o zapojenie do systému zberu individuálne tak, že hlavné 



mesto určí typ zbernej nádoby/kontajnera a interval odvozu  na základe predpokladanej alebo 
skutočnej produkcie triedeného odpadu papiera, skla a plastov.  
 
Zároveň sa umožňuje držiteľovi odpadu odovzdať papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné 
obaly výlučne do zariadenia na zber (výkup) odpadu, ak takéto zariadenie bude mať 
rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie takéhoto zariadenia podľa § 97 ods. 1 
písm. d) zákona o odpadoch, a bude mať uzavretú zmluvu s hlavným mestom podľa § 81 
ods. 13 zákona o odpadoch, t. j. bude oprávnenou osobou. Zoznam takýchto zariadení hlavné 
mesto zverejní na svojej webovej stránke. 
 
Piata  hlava - Nakladanie s  biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 
 
K § 14 - Odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov  
 
Nakoľko hlavné mesto si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať 
vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad v zmysle § 81 ods. 21 písm. a)  zákona o odpadoch, upravuje  sa nakladanie len 
s jednou zložkou biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - odpadom zo záhrad a 
parkov vrátane odpadu z cintorínov.  
Navrhuje sa pri nakladaní s odpadom zo záhrad prednostne a v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva predchádzať vzniku odpadu, či už individuálnym alebo 
komunitným kompostovaním tohto odpadu, či už v záhradách,  záhradkárskych osadách, resp. 
v parkoch a na cintorínoch. Výsledkom  kompostovania má byť organické hnojivo použiteľné 
v záhradách. 
V prípade, ak takéto kompostovanie nie je dostatočne zabezpečené,  je možné odovzdať 
vytriedený odpad zo záhrad na zbernom dvore alebo na stálom mieste, ktoré bude vytvorené, 
prípadne už je vytvorené (do účinnosti nového zákona o odpadoch to boli „zberné dvory“,  
resp. „iné miesta“ zriadené mestskými časťami, na ktorých bolo možné odovzdať tzv. 
„zelený“ odpad do veľkokapacitných kontajnerov.  
 
Podľa § 14 ods. 8 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. na účel zabezpečenia triedeného zberu 
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona, 
ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, je zabezpečené, aby každá domácnosť mala buď 
zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob 
je jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je vykonávaný 
v období mesiacov marec až november alebo kompostovací zásobník, v ktorom tieto 
domácnosti kompostujú nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.  
Praxou bolo zistené, že 120 l zberné nádoby nie sú postačujúce. Spoločnosť OLO a. s. 
z eurofondov získala dotáciu na 240 l zberné nádoby, preto sa poskytujú 240 l nádoby;  
ostávajúce 120 l zberné nádoby,  ktoré sú vrátené alebo ostali na sklade, sú poskytované len 
v najnutnejších prípadoch alebo na výmenu. 
Upravené sú podmienky a nárok na dodanie kompostovacieho zásobníka, zbernej nádoby, 
príp. zmien pri vrátení, výmene kompostovacieho zásobníka, zbernej nádoby. Na výber je len 
jeden typ kompostovacieho zásobníka, napr. zo skladových dôvodov, so zmenou veľkosti 
kompostérov danú výrobcami a pod. 
 
Podľa pôvodného VZN vlastníkom bytov a NP bytového domu, ktorí majú pozemok so 
zeleňou poskytuje hlavné mesto z miestneho poplatku len kompostovací zásobník. Dôvodom 
sú vzdialenosti medzi pozemkami, nároky na ďalší typ zberných nádob – špeciálne 



upravených hnedých 1 100 l kontajnerov,  tým zvýšené náklady na nákup kontajnerov, ako aj 
prepravu. Nové VZN navrhuje rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu 
z údržby zelene poskytovaním 240 l hnedých 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 a nebudú mať vplyv na výšku miestneho poplatku. 

 

K § 15  -  Komunitné kompostovanie 
 
VZN súčasne umožňuje držiteľom bioodpadu z údržby zelene z pozemkov, ku ktorým majú 
majetko-právny vzťah zriadiť komunitné kompostovisko pre viac domácností, napr. v rámci 
adopcie zelene, prenájmu pozemku na účel údržby pozemku so zeleňou. Upravujú sa 
podmienky za akých je možné takéto kompostovisko zriadiť na území Bratislavy. 
 
K § 16  -  Kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne 
 
Kuchynský a reštauračný odpad je síce súčasťou komunálneho odpadu, ale podlieha 
osobitnému režimu, tzn. že obec je povinná upraviť podrobnosti o nakladaní s týmto druhom 
odpadu, ale za nakladanie s ním zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne.   
 
Navrhuje sa, aby prevádzkovateľ kuchyne  v súlade s hierarchiou odpadov prednostne 
predchádzal vzniku tohto odpadu použitím certifikovaných zariadení (napr. elektrické 
kompostovacie zariadenie). V prípade, ak nebude použité, prevádzkovateľ kuchyne bude 
povinný zabezpečiť nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom prostredníctvom 
oprávnenej osoby, t. j. právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je 
oprávnený nakladať nielen s odpadom podľa zákona o odpadoch, ale aj s vedľajšími 
živočíšnymi produktmi podľa osobitných predpisov (zákon č. 39/2007 Z. z., nariadenie (ES) 
č. 1069/2009).  
 
Upravujú sa ďalšie povinnosti prevádzkovateľa kuchyne, ktoré sa týkajú umiestnia zbernej 
nádoby v  priestoroch prevádzkovateľa kuchyne a zabezpečenia odvozu.      
 
Šiesta  hlava -  Spôsob a podmienky triedeného zberu ostatných komunálnych odpadov  
 
K § 17 – Jedlé oleje a tuky  
 
Upravuje sa spôsob zberu jedlých olejov a tukov, miesta určené pre zber tohto odpadu 
a možnosti odovzdania tohto odpadu, okrem miest určených pre zber aj priamo oprávnenej 
osobe. Dopĺňa sa zber odpadových olejov (motorových olejov z domácností) v súvislosti 
s novelou zákona o odpadoch. 
 
K § 18 - Elektroodpad z domácností 
 
Spôsob a podmienky zberu sa určujú v súlade s § 38 a § 81 ods. 7 písm. d)  zákona 
o odpadoch.  
 
 Podľa § 38 zákona o odpadoch držiteľ odpadu je povinný odovzdať elektroodpad  



a) distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,  
b) na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych 
odpadov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou 
zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení,  
c) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,  
d) ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest 
uvedených v písmenách a) až c) aj na zberné miesto elektroodpadu. 
 
V rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z domácností sa  naďalej umožňuje okrem 
stálych miest a  spätného zberu držiteľom odpadu priamo distribútorovi, objednávať bezplatne 
zber z domácností, prípadne odovzdať ho v rámci kalendárového zberu komunálneho odpadu 
z domácností s obsahom škodlivých látok organizovaného dvakrát ročne alebo na zbernom 
dvore, pokiaľ takúto službu poskytuje. Informácie o oprávnených osobách na zber 
elektroodpadu z domácností,  možnostiach objednávania, a miestach na odovzdanie odpadu 
budú zverejnené na webovom sídle.  
 
K § 19 - Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory 
 
Spôsob a podmienky zberu sú určené v súlade s § 49 zákona o odpadoch a psím. d), podľa 
ktorého držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o použité 
a) prenosné batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 46 ods. 1 písm. a) alebo osobe 
oprávnenej na ich zber, 
 b) automobilové batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 47 ods. 1 písm. a), 
c) priemyselné batérie a akumulátory, osobe uvedenej v § 47 ods. 2 písm. a). 
 
V rámci systému oddeleného zberu  použitých prenosných batérií a akumulátorov a 
automobilových batérií a akumulátorov  je upravená  možnosť odovzdať odpad aj v rámci 
zberu komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok organizovaného 
dvakrát ročne alebo na zbernom dvore, pokiaľ takúto službu poskytuje. Informácie 
k triedenému zberu  použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií 
a akumulátorov sú zverejnené na webovom sídle.  
 
K § 20 -  Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a 
zdravotné pomôcky 

 
Ostáva povinnosť držiteľa odpadu odovzdať veterinárne lieky, humánne lieky a zdravotné 
pomôcky nespotrebované fyzickými osobami do verejných lekární  v súlade s §74 ods. 3 
zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
 
Siedma hlava - Spôsob zberu objemného odpadu, odpadu z domácností s obsahom 
nebezpečných látok  a drobného stavebného odpadu  
 
K § 21 - Objemný  odpad a drobný stavebný odpad 
 
Podľa pôvodného VZN ostáva systém zberu objemného odpadu, t. j. zber na stálych zberných 
miestach a kalendárový zber, resp. zber objemného odpadu mimo harmonogramu zberu 
a určuje sa miesto zberu pre objemný odpad, ktorým je zberný dvor, resp. stále zberné miesto, 
ktoré  je vytvorené (do účinnosti nového zákona o odpadoch to boli „zberné dvory“,  resp. 



„iné miesta“ zriadené mestskými časťami, na ktorých bolo možné odovzdať objemný odpad 
do veľkokapacitných kontajnerov).  
Podľa platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je prenesený výkon samosprávnej 
úlohy vo veci nakladania s objemným odpadom na mestské časti Bratislavy.   
Držiteľovi odpadu sa dáva možnosť odovzdať objemný odpad, okrem stálych miest, aj 
v rámci kalendárového zberu, ale aj mimo harmonogramu kalendárového zberu v závislosti 
od podmienok určených mestskou časťou. Kalendárový zber objemného odpadu  je zavedený 
v súlade s § 81 ods. 7 písm. g)  v spojení s § 80 ods. 7 zákona o odpadoch.    
  
V súlade s § 81 ods. 20 sa uplatňuje množstvový zber drobného stavebného odpadu. V zmysle 
zákona o odpadoch ide o  odpad z činnosti (z bežných udržiavacích prác), ktorú vykonávala 
fyzická osoba priamo alebo niekto túto činnosť vykonával pre fyzickú osobu. Drobný 
stavebný odpad je možné odovzdať na zbernom dvore, kde prevádzkovateľ zberného dvora 
zabezpečí odváženie a vystavenie vážneho lístku na držiteľa odpadu za účelom určenia výšky 
miestneho poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.   
 
K § 22 - Odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok 
 
Nemení sa systém zberu  odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok. Držiteľovi 
odpadu je umožnené odovzdať odpad z domácnosti s obsahom nebezpečných látok na 
zbernom dvore  alebo v rámci kalendárového zberu, ktorý je organizovaný hlavným mestom 
vo všetkých  mestských častiach. Harmonogram sa zverejňuje na webovom sídle hlavného 
mesta a mestskej časti.   
 
Ôsma hlava  - Prevádzkovanie zberného dvora 
 
K § 23 - Prevádzkovanie zberného dvora   
 
Podľa splnomocňujúceho ustanovenia § 81 ods. 8 písm. h ) zákona o odpadoch  sú upravené 
podrobnosti o  prevádzkovaní zberného dvora.  
Pri určovaní podmienok sa vychádzalo z technických požiadaviek na prevádzku zberného 
dvora upravených vo vyhláške 371/2015 Z. z. a z ustanovenia § 82 ods. 3 písm. d)  zákona 
o odpadoch.  
Na zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať objemný odpad, biologicky rozložiteľný 
odpad zo záhrad, kovy, najmä železný šrot, papier a lepenku,  plasty, vrátane polystyrénu, 
kompozitné obaly, sklo a ostatný komunálny odpad v rozsahu rozhodnutia štátnej správy 
v odpadovom hospodárstve o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov 
(zberného dvora) vydanom podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, a tiež komunálne 
odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie (v súlade s 82 ods. 3 psím. b) zákona 
o odpadoch) .  
 
Prevádzkový poriadok je súčasťou schvaľovania v rámci konania o udelení súhlasu podľa 
§ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. Upravuje sa povinnosť držiteľa odpadov riadiť sa 
prevádzkovým poriadkom zberného dvora. 
 
Bezplatne odovzdať odpad na zbernom dvore môže len fyzická osoba, ktorá je poplatníkom 
dotknutej mestskej časti alebo na území Bratislavy v centrálnom zbernom dvore na Starej 
Ivanskej ceste 2 v zariadení na zber odpadov .  



 
Deviata  hlava -  Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 
 
K § 24  
 
Od r. 2016 je umožnené každému nahlasovať nezákonne umiestený odpad v súlade s § 15 
ods. 1 zákona o odpadoch aj na webovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk,  pričom 
pri nahlásení sa vyžaduje  vyplnenie údajov v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať 
miesto nezákonne umiestneného odpadu.  
Týmto nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch. 
Z dôvodu, že v štatúte je rozdelená zodpovednosť a povinnosť obce zhodnotiť alebo 
zneškodniť komunálny odpad a drobný stavebný odpad umiestený v rozpore so zákonom 
o odpadoch na území hlavného mesta  medzi Bratislavu a mestské časti Bratislavy, mestská 
časť si vytvorí osobitný spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu na jej území, 
a však pri zachovaní požiadavky vyplniť údaje za účelom identifikácie pozemku.  O spôsobe 
nahlasovania bude mestská časť informovať na svojom webovom sídle.  
 
Tretia časť 
 
K § 25 – Kontrola 
 
Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a poverení zamestnanci hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
Na území príslušnej mestskej časti kontrolu dodržiavania tohto nariadenia  môžu vykonávať 
starostom poverení zamestnanci mestskej časti. V prípade, ak dôjde ku kompetenčnému 
konfliktu, vykoná kontrolu tá mestská časť, ktorá začala kontrolu skôr, resp. hlavné mesto 
môže určiť, že dotknutá mestská časť vykoná kontrolu dodržiavania tohto nariadenia. 

 
K § 26  -  Sankcie  

Kompetencia obce na prejednanie priestupkov ako prenesený výkon štátnej správy je 
stanovená v § 109 písm. a) v spojení s § 115 ods. 3 písm. a) zákona  o odpadoch. Porušenie 
ustanovení nariadenia zakladá skutkové podstaty uvedené v § 115 ods. 1 písm. a) až r)  
zákona o odpadoch.  V prípade porušenia ustanovení nariadenia právnickými osobami je  na 
konanie o uložení pokuty za iný správny delikt podľa § 117 zákona o odpadoch príslušný 
okresný úrad. 
 
K § 27 -  Prechodné ustanovenie 

Prechodné ustanovenia ostávajú v záujme zachovania doterajšieho stavu zapojenia správcov 
nehnuteľností v systéme zberu. 

 
K § 28 - Zrušovacie ustanovenie 
 
Zrušuje sa predchádzajúca právna úprava. 

K § 29 - Účinnosť 
 
Účinnosť nadobúda dňa 15. júla 2020. 
 



Všeobecne záväzné nariadenie  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. ...../2020 
z ......../2020 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

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 neskorších predpisov sa uznieslo: 

 
PRVÁ ČASŤ 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA  
 

§ 1 
Predmet úpravy 

Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „nariadenie“) upravuje v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), o nakladaní so zmesovým 
odpadom a drobnými stavebnými odpadmi, o spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov, o 
nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, o nakladaní s biologicky 
rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne, 
o spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu elektroodpadov 
z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, 
použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov, 
veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych 
pomôcok, jedlých olejov a tukov, o spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností 
s obsahom nebezpečných látok vrátane určenia miesta na ich ukladanie, podrobnosti o spôsobe 
nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, o prevádzkovaní zberného dvora a o spôsobe zberu 
drobného stavebného odpadu. 

 
§ 2 

Vymedzenie základných pojmov 

(1) Pôvodca komunálneho odpadu je každý, ktorého činnosťou vzniká komunálny odpad1) a je 
poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné odpady  podľa osobitného predpisu.2)   

(2) Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má komunálny odpad v držbe.3)  

(3) Systém zberu je spôsob zberu a prepravy komunálneho odpadu na území hlavného mesta, 
spôsob triedenia jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsob nakladania s drobnými 
stavebnými odpadmi, určenie počtu a typu zberných nádob, kontajnerov a určenie miest 
na ukladanie týchto odpadov za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia. 

(4) Zložka komunálneho odpadu je časť komunálneho odpadu, ktorú možno mechanicky 
oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje 
za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré 
možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. 

 
1) § 80 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
2) § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady. 
3) § 4 ods. 2 zákona č. 79/2015 Z. z.  



 2

(5) Zložkami komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu zavedeného na území hlavného 
mesta sa rozumejú: 

a) odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi, ako sú 
papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly na báze lepenky (ďalej len „kompozitné 
obaly“), 

b) biologicky rozložiteľný komunálny odpad:  
1. kuchynský a reštauračný odpad od fyzickej osoby - podnikateľa a právnickej osoby, ktorá 

prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania (ďalej len "prevádzkovateľ kuchyne“),  
2. odpad zo záhrad a z parkov vrátane odpadu z cintorínov, napríklad odpad z údržby zelene, 

ako je lístie, tráva, konáre (ďalej len „odpad zo záhrad“), 

c) jedlé oleje a tuky,  

d) odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok,  ktorý svojimi nebezpečnými 
vlastnosťami znižuje možnosť zhodnotenia komunálneho odpadu a ktorý svojím 
charakterom zapríčiňuje negatívne vplyvy pri nakladaní s ním, napríklad chemické 
prípravky z domácností, oleje a tuky, odpadové oleje (motorové oleje od fyzických osôb), 
farby, lepidlá, rozpúšťadlá, obaly znečistené týmito zložkami, 

e) elektroodpad z domácností, ktorým je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností 
a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím 
charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností, ako napríklad 
spotrebná elektronika, informačné technológie a telekomunikačné zariadenia, svietidlá, 
svetelné zdroje, zariadenia na prehrávanie zvuku alebo obrazu, hudobné zariadenia, 
elektrické a elektronické náradie, hračky, zariadenia na rekreačné a športové účely, 
zdravotnícke pomôcky, prístroje na monitorovanie a kontrolu, 

f) veľmi malý elektroodpad, ktorým je elektroodpad z domácností uvedený v písmene e) 
s vonkajším rozmerom najviac 25 cm,  

g) použité batérie a akumulátory, ktorými sú:  
1. prenosné batérie a akumulátory, napríklad gombíkový článok, súprava batérií alebo 

akumulátorov, ktoré sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať a 
2. automobilové batérie a akumulátory, napríklad batérie a akumulátory používané 

pre štartér, osvetlenie alebo spúšťanie motora vozidla4) a jeho osvetlenie, 

h) veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke 
pomôcky, 

i) objemný odpad, ktorým je napríklad nábytok, sanitárne zariadenie, dvere, okno, podlahová 
krytina, koberec,  

j) iné komunálne odpady, ako je odpad z trhovísk, odpad z čistenia ulíc, kal zo septikov,  

k) drobný stavebný odpad, ktorým je odpad z bežných udržiavacích prác5) vykonávaných 
fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.6) 

(6) Zmesový odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení 
zložiek komunálneho odpadu.7)                                                                                               

 
4) § 2 písm. a) a b) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných 

komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
5) § 55 ods. 2  písm. c) a d) a § 56 písm. h) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

(stavebný zákon) v znení zákona č. 479/2005 Z. z. 
6)  zákon č. 582/2004 Z. z.  
7) § 80 ods. 4 zákona č. 79/2015 Z. z.     
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(7) Zberná nádoba, kontajner, veľkokapacitný kontajner a odpadkový kôš umiestnený 
na verejnom priestranstve je typizovanou nádobou určenou na ukladanie zložiek 
komunálneho odpadu a zmesového odpadu za účelom ich dočasného zhromažďovania do 
doby ich odvozu. 

(8) Zberné vrece je obal určený na zber odpadov z obalov a neobalových výrobkov (papier, 
sklo, kovy, plasty, kompozitné obaly) z rodinných domov. 

(9) Kompostovací zásobník je nádoba slúžiaca na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov kompostovaním; výsledným produktom je kompost využívaný pre 
potreby domácnosti. Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad zemou, musí byť 
vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu vzduchu a musí 
umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom. 

(10) Komunitné kompostovanie je kompostovanie na spoločne zriadenom kompostovisku alebo 
v spoločnom kompostovacom zásobníku; výsledným produktom je kompost s kapacitou do 
10 ton  ročne, slúžiaci pre potreby komunity. 

(11) Stanovište zbernej nádoby/kontajnera (ďalej len „stanovište“) je zariadenie na nádoby 
na odpadky8) alebo miesto vyhradené na umiestnenie zbernej nádoby/kontajnera, ktoré 
vyhovuje hygienickým, estetickým a protipožiarnym požiadavkám a je zriadené 
a vybudované  v súlade s osobitnými predpismi.9)  

(12) Stále alebo dočasné zberné miesto je stanovište zbernej nádoby/kontajnera nachádzajúce sa 
na verejnom priestranstve alebo v ohradenom  priestranstve, ktoré je sprístupnené držiteľovi 
odpadu a ktoré je určené hlavným mestom alebo na základe dohody mestskej časti hlavného 
mesta (ďalej len „mestská časť“) a hlavného mesta; a miesto určené mestskou časťou na 
umiestenie veľkokapacitného kontajnera pre odpad zo záhrad alebo na umiestenie 
veľkokapacitného kontajnera pre objemný odpad v rámci harmonogramu zberu objemného 
odpadu zabezpečovaného mestskou časťou.   

(13)  Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných     
odpadov zriadené hlavným mestom alebo  mestskou časťou a prevádzkované hlavným 
mestom alebo mestskou časťou alebo oprávnenou osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu 
s hlavným mestom alebo s mestskou časťou na túto činnosť.  

(14)  Správcom nehnuteľnosti pre 

a) rodinný dom10) je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca  na základe zmluvy 
o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného 
právneho úkonu, 

b) bytový dom11) alebo rodinný dom s nájomnými bytmi je  
1. vlastník, 
2. nájomca na základe zmluvy o nájme alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti  na 

základe iného právneho úkonu, 
3. správca pre nehnuteľnosti vo vlastníctve hlavného mesta alebo mestskej časti, 

c) bytový dom vo vlastníctve alebo v spoluvlastníctve fyzických osôb alebo  právnických osôb  
je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca podľa osobitného 
predpisu,12)  

 
8) §139b ods. 7 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb.  
9) Napríklad zákon č. 50/1976 Zb., zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov.   
10) §43b ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.  
11) §43b ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.  



 4

d) ostatné budovy na bývanie13) je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca  
na základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti 
na základe iného právneho úkonu, 

e) nebytový priestor v bytovej budove slúžiacej na podnikateľské účely alebo iné ako 
podnikateľské účely je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe 
zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti  na základe iného 
právneho úkonu, 

f) nebytovú budovu14) je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe 
zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného 
právneho úkonu, 

g) inžiniersku stavbu15) je vlastník, nájomca na základe zmluvy o nájme, správca na základe 
zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ tejto nehnuteľnosti na základe iného 
právneho úkonu, 

h) nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, 
nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada, hausbót16) je vlastník, nájomca na základe 
zmluvy o nájme, správca na základe zmluvy o výkone správy alebo iný oprávnený užívateľ 
tejto nehnuteľnosti na základe iného právneho úkonu. 

(15)  Ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, 
správcom nehnuteľnosti je zástupca vlastníkov alebo správca určený vlastníkmi. Ak je 
vlastníkom štát alebo hlavné mesto, resp. mestská časť, správcom nehnuteľnosti je 
správca.17) 

(16)  Oprávnená osoba je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s hlavným 
mestom uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu18) na vykonávanie zberu vrátane 
mobilného zberu a prepravy komunálnych odpadov,  s výnimkou biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Oprávnenou osobou 
na zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov je  právnická osoba alebo 
fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má okrem zmluvy podľa predchádzajúcej vety uzatvorenú 
aj zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má hlavné mesto 
uzatvorenú zmluvu na prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov 
a s odpadmi z neobalových výrobkov. 

 
DRUHÁ ČASŤ 

NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI A DROBNÝMI STAVEBNÝMI 
ODPADMI NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA  

 
PRVÁ HLAVA  

SPOLOČNÉ USTANOVENIA PRE NAKLADANIE S KOMUNÁLNYMI ODPADMI  
 

§ 3  

 
12) § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 

v znení neskorších predpisov. 
13) §43b ods.  1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.  
14) § 43c zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. z.  
15)  § 43a ods. 3 písm. j) až p)  zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 
16 § 2 písm. j) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  
      neskorších predpisov. 
17) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady 

Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 
18) § 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z.  
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(1) Hierarchia odpadového hospodárstva na území hlavného mesta je záväzné poradie týchto 
priorít v súlade s osobitným predpisom:19)  

a) predchádzanie vzniku odpadu, 

b) príprava na opätovné použitie, 

c) recyklácia, 

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie, 

e) zneškodňovanie. 

(2) Pôvodca odpadu predchádza vzniku odpadu zo svojej činnosti napríklad uprednostňovaním 
nákupu tovaru vo vratných obaloch, používaním výrobkov z recyklovaných materiálov, 
predĺžením životnosti výrobkov, ako sú napríklad knihy, CD nosiče, šatstvo, hračky, 
športový tovar, nábytok, odovzdaním na prípravu na jeho opätovné použitie na zberných 
dvoroch, kompostovaním odpadu zo záhrad, využívaním viacnásobne použiteľných batérií, 
obalov. 

(3) Oprávnená osoba je povinná:  

a) zosúladiť činnosť nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom  
s platným Programom odpadového hospodárstva bratislavského kraja, 

b) prednostne zabezpečiť materiálové zhodnotenie vytriedených zložiek komunálneho odpadu 
podľa hierarchie odpadového hospodárstva, 

c) zabezpečiť energetické zhodnotenie zmesového komunálneho odpadu v spaľovni odpadov 
na území hlavného mesta činnosťou využitia zmesového komunálneho odpadu najmä ako 
paliva alebo na získavanie energie iným spôsobom20) (ďalej len „činnosť R1“); prednostne 
zabezpečiť energetické zhodnotenie ostatných zložiek komunálnych odpadov činnosťou R1 
v spaľovni odpadov, ak zložku nie je možné materiálovo zhodnotiť, 

d) zabezpečiť termické zneškodnenie v spaľovni odpadov na území hlavného mesta, ak zložku 
komunálneho odpadu nie je možné preukázateľne z objektívnych príčin materiálovo 
zhodnotiť  podľa písmena b), 

e) zabezpečiť zneškodnenie komunálneho odpadu v súlade s osobitným predpisom21), ak 
zložku komunálneho odpadu nie je možné preukázateľne z objektívnych príčin zhodnotiť 
podľa písmena b) alebo c) alebo termicky zneškodniť podľa písmena d).   

(4) Na území hlavného mesta sa uplatňuje množstvový zber zmesového komunálneho odpadu  
podľa § 9 a § 11 tohto nariadenia a množstvový zber drobného stavebného odpadu podľa 
§ 21 ods. 5 až 7 tohto nariadenia.  

(5) Na území hlavného mesta sa nezavádza triedený zber komunálneho odpadu pre biologicky 
rozložiteľný kuchynský odpad z dôvodu, že hlavné mesto zabezpečuje energetické 
zhodnotenie týchto odpadov v spaľovni odpadov na území hlavného mesta činnosťou R1; 
týmto nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa kuchyne za nakladanie s biologicky 
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom v súlade s § 16 tohto nariadenia. 

(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. 

 
19) § 6 zákona č. 79/2015 Z. z.  
20) Príloha č. 1 k zákonu č. 79/2015 Z. z.  
21) Príloha č. 2 k zákonu č. 79/2015 Z. z.  
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(7) Hlavné mesto prostredníctvom svojho webového sídla zverejňuje popis celého systému 
nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu na území hlavného mesta 
a priebežne ho aktualizuje.  

 
DRUHÁ HLAVA  

PRÁVA A POVINNOSTI PÔVODCU A DRŽITEĽA ODPADU, SPRÁVCU NEHNUTEĽNOSTI  
 

§ 4  
Práva pôvodcu a držiteľa odpadu  

Pôvodca a držiteľ odpadu má právo na:  

a) poskytnutie kontajnerov/zberných nádob/ zberných vriec v množstve a druhu 
zodpovedajúcom systému zberu, 

b) označenie, údržbu kontajnera/zbernej nádoby a minimálne jedenkrát ročne dezinfekciu 
kontajnera,  

c) vykonanie náhradného odvozu oprávnenou osobou v prípade nedodržania jej povinností, 

d) informáciu o systéme zberu komunálneho odpadu a harmonograme zberu odpadu, zberných 
miestach a zozname oprávnených osôb podľa § 3 ods. 7 tohto nariadenia, 

e) zber, pravidelný odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie zmesového odpadu podľa § 9 a 11 
tohto nariadenia, 

f) zber a pravidelný odvoz odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných 
spolu s obalmi  (papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly) podľa § 12 tohto nariadenia, 

g) zber a odvoz odpadu zo záhrad v prípade, ak pôvodca a držiteľ odpadu nepredchádza vzniku 
tohto odpadu zo zelene v súlade s § 14 tohto nariadenia, 

h) zber jedlých olejov a tukov z domácností podľa § 17 tohto nariadenia, 

i) bezplatné odovzdanie elektroodpadu z domácností podľa § 18 tohto nariadenia a použitých 
prenosných batérií a akumulátorov a použitých automobilových batérií a akumulátorov 
do systému oddeleného zberu podľa § 19 tohto nariadenia, 

j) zber a prepravu objemného odpadu podľa § 21 ods. 1 až 4 tohto nariadenia, 

k) zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov z domácností s obsahom nebezpečných 
látok zo zberných miest určených na zhromažďovanie podľa § 22 tohto nariadenia, 

l) odovzdanie drobného stavebného odpadu na zberných dvoroch podľa § 21 ods. 5 až 7 tohto 
nariadenia. 

 
§ 5  

Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu  

(1) Pôvodca odpadu je povinný zapojiť sa do systému zberu prostredníctvom správcu 
nehnuteľnosti podľa § 6 tohto nariadenia; povinnosť zapojiť sa do systému zberu pôvodcovi 
odpadu vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v osobitom predpise.22)  
Povinnosť zapojiť sa do systému zberu sa považuje za splnenú splnením oznamovacej 
povinnosti podľa osobitného predpisu. 23) 

(2) Pôvodca a držiteľ odpadu (ďalej spolu aj ako „držiteľ odpadu“) je povinný: 

a) používať zberné nádoby/ kontajnery/zberné vrecia zodpovedajúce systému zberu, 

 
22) § 77 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.  
23) § 80 zákona č. 5822004 Z. z. 
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b) triediť a zhromažďovať komunálny odpad podľa jeho jednotlivých zložiek uvedených  
v § 2 ods.  5 tohto nariadenia ukladaním do vyhradených zberných 
nádob/kontajnerov/zberných vriec a veľkokapacitných kontajnerov umiestených na 
stanovištiach, zberných dvoroch alebo zberných miestach na to určených hlavným mestom 
alebo mestskou časťou v súlade s týmto nariadením, 

c) vylúčiť zo zmesového komunálneho odpadu jednotlivé zložky komunálneho odpadu 
uvedené v § 2 ods. 5 tohto nariadenia, 

d) ukladať zmesový odpad do zberných nádob/kontajnerov umiestených výlučne na 
stanovištiach určených hlavným mestom alebo mestskou časťou a označených v písomnom 
potvrdení o prebratí a dodaní zbernej nádoby/kontajnera podľa § 6 ods. 4 tohto nariadenia,  

e) komunálny odpad vkladať do kontajnerov/zberných nádob na to určených tak, aby sa dali 
uzavrieť a komunálny odpad z nich nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozil zdravie 
a majetok osôb,  

f) ukladať komunálny odpad, napríklad ohorok z cigarety, plechovku, papierový odpad 
a podobne do odpadkových košov na to určených a umiestených na komunikáciách alebo 
verejných priestranstvách určených hlavným mestom alebo mestskou časťou tak, aby 
nedochádzalo k jeho rozptýleniu do okolia. 

(3) Zakazuje sa 

a) ukladať do zberných nádob/kontajnerov/zberných vriec horúci popol, uhynuté zvieratá,24) 
horľavý, výbušný odpad,25) nebezpečný odpad26) a iný odpad, ktorý by svojím zložením 
ohrozil zdravie a majetok osôb,  

b) znečisťovať stanovište a okolie ukladaním odpadov mimo zberných nádob/kontajnerov 
a odpadkových košov alebo ukladaním odpadov, pre ktoré nie je stanovište určené, 
napríklad objemný odpad, drobný stavebný odpad, 

c) poškodzovať zbernú nádobu/kontajner, jej označenie a premiestňovať ju zo stanovišťa 
okrem času nevyhnutného na jej vyprázdnenie a údržbu podľa § 6 ods. 1 písm. d) a ods. 3 
a v prípade odobratia zbernej nádoby/kontajnera podľa § 6 ods. 5 tohto nariadenia, 

d) vyberať komunálny odpad alebo jeho jednotlivé vytriedené zložky zo zberných 
nádob/kontajnerov/zberných vriec inou ako oprávnenou osobou podľa § 2 ods. 16 tohto 
nariadenia.  

(4) Ak držiteľ odpadu uloží do zbernej nádoby/kontajnera odpad v rozpore s odsekom 2 písm. e)  
alebo uloží odpad podľa odseku 3 písm. a), oprávnená osoba upozorní na to hlavné mesto 
a správcu nehnuteľnosti, ktorý zabezpečí odvoz a ďalšie nakladanie s odpadom uvedeným 
v odseku 3 písm. a) v súlade s osobitnými predpismi 27). V takom prípade nebude zberná 
nádoba/kontajner vyprázdnený oprávnenou osobou a odvoz sa bude považovať za 
vykonaný. 

§ 6 
Povinnosti správcu nehnuteľnosti 

(1)  Správca nehnuteľnosti je okrem povinností podľa § 5 tohto nariadenia povinný: 

„a) oznámiť hlavnému mestu vznik povinnosti zapojiť sa do systému zberu na území hlavného 
mesta podľa § 5 ods. 1 tohto nariadenia v lehote do 30 dní odo dňa vzniku tejto povinnosti a 

 
24)§ 29 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. 
25) Zákon č. 58/2014 Z. z.  o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
26) § 2 ods. 9 zákona č. 79/2015 Z. z.   
27 ) Napríklad zákon č. 79/2015 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z., zákon č. 58/2014 Z. z. 
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súčasne požiadať hlavné mesto o dostatočný počet kontajnerov/zberných nádob na zmesový 
odpad  podľa § 9 tohto nariadenia  a  na vytriedené zložky komunálneho odpadu podľa § 12 
a 13 tohto nariadenia; hlavné mesto dodá alebo zabezpečí dodanie zbernej 
nádoby/kontajnera správcovi nehnuteľnosti najneskôr do 15 dní odo dňa zapojenia do 
systému zberu a vystaví písomné potvrdenie o dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera, 

b) oznámiť hlavnému mestu skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu v zapojení v systéme zberu 
podľa ustanovenia § 7 ods. 1 tohto nariadenia v súlade s osobitným predpisom23) v lehote do 
30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti, hlavné mesto dodá alebo odoberie alebo zabezpečí 
dodanie alebo odobratie zbernej nádoby/kontajnera správcovi nehnuteľnosti najneskôr do 15 
dní odo dňa vykonania zmeny v zapojení v systéme zberu a vystaví písomné potvrdenie o 
dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera alebo písomné potvrdenie o odobratí zbernej 
nádoby/kontajnera, 

c) oznámiť hlavnému mestu skutočnosť odôvodňujúcu zánik zapojenia do systému zberu 
v súlade s osobitným predpisom23) v lehote do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti  
a zároveň vrátiť zbernú nádobu/kontajner; hlavné mesto odoberie alebo zabezpečí odobratie 
zbernej nádoby/kontajnera správcovi nehnuteľnosti najneskôr do 15 dní od podania 
oznámenia a vystaví písomné potvrdenie o odbere zbernej nádoby/ kontajnera,“. 

d)   zabezpečiť sprístupnenie stanovišťa zbernej nádoby/kontajnera za účelom jej vyprázdnenia, 
údržby a dezinfekcie (ďalej len „manipulácia so zbernou nádobou/kontajnerom“) alebo 
zabezpečiť premiestnenie zbernej nádoby/kontajnera v deň odvozu na miesto dostupné 
zvozovej technike oprávnenej osoby v bezprostrednej blízkosti stanovišťa alebo na odvozné 
miesto určené  podľa odseku 2 a 3, a to na čas nevyhnutný na  manipuláciu so zbernou 
nádobou/kontajnerom; správca nehnuteľnosti môže zabezpečiť sprístupnenie stanovišťa 
zbernej nádoby/kontajnera okrem iného aj prostredníctvom oprávnenej osoby poskytnutím 
súhlasu oprávnenej osobe na použite špeciálneho zámku a univerzálneho kľúča na 
uzatváranie a odomykanie stanovišťa, 

e)  požiadať hlavné mesto o vykonanie mimoriadneho odvozu zmesového odpadu z dôvodu 
nadmernej produkcie odpadu alebo z dôvodu porušenia povinnosti správcu nehnuteľnosti 
ustanovenej v písmene d). 

(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%. 

(3) Ak stanovište nie je určené na mieste dostupnom zvozovej technike oprávnenej osoby, 
hlavné mesto na základe dohody so správcom nehnuteľnosti určí odvozné miesto, ktorého 
adresu vyznačí v potvrdení o dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera. Pri určení 
odvozného miesta sa prihliada na to, aby pri manipulácii so zbernou nádobou/kontajnerom 
nedošlo k ohrozeniu zdravia a majetku osôb, a aby zberná nádoba/kontajner netvorila 
prekážku cestnej premávky.  

(4) Potvrdenie o dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera podľa odseku 1 písm. a) a b) 
obsahuje: 

a) identifikačné údaje správcu nehnuteľnosti,  

b) číslo zbernej nádoby/kontajnera, druh  a počet zberných nádob/kontajnerov,  
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c) dátum prvého odvozu,  

d) interval odvozu, odvozné dni,  

e) označenie miesta stanovišťa, 

f) označenie odvozného miesta v prípade, ak nie je zhodné s miestom stanovišťa,  

g) dátum odovzdania a prevzatia zbernej nádoby/kontajnera (dátum vystavenia potvrdenia 
o dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera),  

h) podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho.  

(5) Potvrdenie o odobratí zbernej nádoby/kontajnera podľa odseku 1 písm. b) a c) obsahuje:  

a) identifikačné údaje správcu nehnuteľnosti,  

b) číslo zbernej nádoby/kontajnera, druh  a počet zberných nádob/kontajnerov,  

c) dátum posledného odvozu,   

d) označenie miesta stanovišťa, 

e) dátum odobratia zbernej nádoby/kontajnera (dátum vystavenia potvrdenia o odobratí 
zbernej nádoby/kontajnera),  

f) podpisy odovzdávajúceho a preberajúceho.  

(6) Správca nehnuteľnosti splní povinnosť podať oznámenie podľa odseku 1 písm. a) až c) 
osobne alebo písomne hlavnému mestu. Údaje uvedené v oznámení sú údajmi rozhodujúcimi 
na určenie poplatku podľa osobitného predpisu.23) Správca nehnuteľnosti, ktorý nemôže 
vystupovať samostatne, musí byť zastúpený svojím zákonným zástupcom, opatrovníkom 
alebo splnomocneným zástupcom v rozsahu písomného plnomocenstva (ďalej len 
„zástupca“). 

(7) Ak oznámenie podľa odseku 1 písm. a) až c)  neobsahuje náležitosti uvedené v tlačive 
dostupnom na magistráte a zverejnenom na webovom sídle hlavného mesta (Dane 
a poplatky) alebo ak označenie veľkosti zberných nádob/kontajnerov, počtu zberných 
nádob/kontajnerov a interval odvozu je v rozpore s § 9 alebo § 12 tohto nariadenia, alebo 
obsahuje neúplné údaje, hlavné mesto vyzve správcu nehnuteľnosti, aby v určenej lehote 
nedostatky odstránil. 

(8) Ak správca nehnuteľnosti nedostatky oznámenia podľa odseku 9 v určenej lehote neodstráni, 
hlavné mesto určí typ zbernej nádoby/kontajnera a interval odvozu na základe 
predpokladanej produkcie odpadu pri zapojení sa do systému zberu podľa § 7 alebo § 12 
tohto nariadenia, o čom vydá stanovisko a doručí ho správcovi nehnuteľnosti.  

(9)  Správca nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 14 písm. a) tohto nariadenia pre rodinný dom 
v individuálnej bytovej výstavbe požiada o kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu 
podľa § 14 ods. 4 tohto nariadenia. 

§ 7  
Zmena zapojenia v systéme zberu  

(1) Správca nehnuteľnosti požiada hlavné mesto o zmenu zapojenia v systéme zberu, ak sa 
skutočná produkcia odpadu pôvodcov odpadu v spravovanej nehnuteľnosti zvýšila alebo 
znížila oproti produkcii odpadu určenej pri oznámení vzniku povinnosti na zapojenie sa 
do systému zberu alebo pri  predchádzajúcej zmene zapojenia v systéme zberu. 
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(2) Hlavné mesto posúdi žiadosť správcu nehnuteľnosti podľa odseku 1 z dôvodu zníženia 
skutočnej produkcie odpadu a vydá o zmene zapojenia v systéme zberu stanovisko v súlade 
s § 9 ods. 1 tohto nariadenia, ktoré doručí správcovi nehnuteľnosti. 

(3) Hlavné mesto je oprávnené zvýšiť počet zberných nádob/kontajnerov alebo upraviť interval 
odvozu podľa skutočnej produkcie odpadu, ak zistí, že dochádza k nadmernej produkcii 
odpadu počas troch po sebe nasledujúcich vykonaných odvozoch. Hlavné mesto vydá 
stanovisko o zmene počtu kontajnerov/zberných nádob a intervalu odvozu a doručí ho 
správcovi nehnuteľnosti. 

(4) Za nadmernú produkciu odpadu sa považuje skutočná produkcia odpadu, ktorá je vyššia ako 
bola produkcia odpadu určená pri oznámení vzniku povinnosti na zapojenie sa do systému 
zberu alebo produkcia odpadu určená pri zmene zapojenia v systéme zberu a v dôsledku 
nadmernej produkcie odpadu dochádza k porušeniu ustanovenia § 5 ods. 2 písm. b)  alebo 
§ 5 ods. 2 písm. e) tohto nariadenia. Za nadmernú produkciu odpadu sa nepovažuje 
množstvo odpadu, ktoré nebolo v riadnom termíne  odvezené z dôvodu nesprístupnenia 
stanovišťa. 

§ 8 
Dočasná úprava zapojenia v systéme zberu 

(1) Za dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu sa považuje prerušenie určeného intervalu 
odvozu podľa § 9 tohto nariadenia z objektívne preukázateľných dôvodov zániku produkcie 
odpadu podľa odseku 2 a 3. 

(2) Správca nehnuteľnosti môže hlavné mesto požiadať o dočasnú úpravu zapojenia sa 
v systéme zberu v prípade pozastavenia prevádzky škôl a školských zariadení28) v období 
letných školských prázdnin a zimných prázdnin a prevádzky vysokých škôl29) v období 
vysokoškolských letných prázdnin. Žiadosť o dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu 
podá správca nehnuteľnosti hlavnému mestu najneskôr 15 kalendárnych dní pred dňom, 
v ktorom nastane skutočnosť odôvodňujúca zmenu produkcie množstva odpadu. 

(3) Správca nehnuteľnosti môže hlavné mesto požiadať o dočasnú úpravu zapojenia sa 
v systéme zberu, ak sa preukázateľne bude zdržiavať mimo územia hlavného mesta 
90 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Žiadosť o dočasnú úpravu zapojenia v systéme 
zberu podá správca nehnuteľnosti hlavnému mestu v lehote najneskôr 15 kalendárnych dní 
pred dňom, v ktorom nastane skutočnosť odôvodňujúca zmenu produkcie množstva odpadu. 

(4) K žiadosti o dočasnú úpravu zapojenia sa v systéme zberu podľa odseku 3 doloží správca 
nehnuteľnosti doklad hodnoverne preukazujúci pobyt pôvodcu odpadu mimo územia 
hlavného mesta, a to najmä: 

a) potvrdenie od zamestnávateľa, že vykonáva prácu mimo hlavného mesta vrátane dokladu, 
ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce, napríklad zmluvu o ubytovaní alebo 
nájomnú zmluvu s potvrdením jej platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní, 

b) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo potvrdenie o štúdiu v 
zahraničí vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v zahraničí, zmluvu o ubytovaní 
alebo nájomnú zmluvu s potvrdením jej platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní,  

 
28) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov.   
29) Zákon č. 131/2002 Z. z. o  vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov.   
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(5) Správca nehnuteľnosti podá žiadosť o dočasnú úpravu zapojenia sa v systéme zberu podľa 
odsekov 2 až  4 osobne alebo písomne hlavnému mestu. Žiadosť podaná písomne musí 
obsahovať identifikačné údaje správcu nehnuteľnosti, odôvodnenie žiadosti, doklady 
identifikačných údajov správcu nehnuteľnosti, odôvodnenie žiadosti a  k žiadosti podľa 
odseku 4 doklady preukazujúce odôvodnenosť žiadosti, podpis osoby, ktorá žiadosť podáva 
a v prípade podpisu zástupcu splnomocnenie alebo iný doklad preukazujúci jeho oprávnenie 
na zastupovanie. Ak je žiadosť podávaná elektronickými prostriedkami alebo telefaxom, je 
potrebné žiadosť doplniť písomne najneskôr do piatich dní odo dňa jej podania, v opačnom 
prípade sa na žiadosť neprihliada. 

(6) Ak žiadosť o dočasnú úpravu zapojenia sa v systéme obsahuje neúplné údaje, nejasnosti, 
resp. nepravdivé údaje, hlavné mesto vyzve správcu nehnuteľnosti, aby v určenej lehote 
nedostatky žiadosti odstránil a pravdivosť údajov riadne preukázal. V prípade, ak  správca 
nehnuteľnosti v určenej lehote  vytknuté  nedostatky žiadosti neodstráni, na žiadosť sa 
neprihliada. 

(7) Ak doklad preukazujúci odôvodnenosť žiadosti podľa odseku 4 a 5  nie je v slovenskom 
jazyku alebo českom jazyku, je potrebné k dokladu priložiť aj jeho preklad.  

(8)  Doklad preukazujúci odôvodnenosť žiadosti podľa odseku 4 nie je možné nahradiť čestným 
vyhlásením. 

 
TRETIA  HLAVA  

NAKLADANIE SO ZMESOVÝM ODPADOM 
 

§ 9 
Počet a typ zberných nádob, kontajnerov, interval odvozu  

pre zmesový odpad a množstvový zber 

(1) Typ, počet zberných nádob a kontajnerov na zmesový odpad a interval odvozu pre 
množstvový zber je pre: 

a) rodinný dom10)  a bytový dom11) do 4 osôb najmenej 1 zberná nádoba s objemom 110/120 
litrov s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za dva týždne; nad 4 osoby ekvivalentný 
počet zberných nádob, prípadne počet intervalov odvozu, 

b) bytový dom11) a ostatné budovy na bývanie13) do 12 osôb najmenej 1 zberná nádoba 
s objemom 240 litrov s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň; pre každých ďalších 12 
osôb ekvivalentný počet zberných nádob, prípadne počet intervalov odvozu, 

c) bytový dom a ostatné budovy na bývanie do 30 osôb najmenej 1  kontajner s objemom 
1 100 litrov s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň; pre každých ďalších 30 osôb sa 
upraví ekvivalentne počet kontajnerov, prípadne počet intervalov,  

d) nebytovú budovu14) a inú nehnuteľnosť vo vlastníctve, v správe alebo v inom užívaní 
fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby30) na základe predpokladanej 
produkcie odpadu pri zapojení sa do systému zberu alebo na základe skutočnej produkcie 
odpadu pri zmene v zapojení sa v systéme zberu, ale najmenej 1 zberná nádoba s objemom 
120 litrov s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za dva týždne, 

e) inžiniersku stavbu15) sa určí typ zbernej nádoby/kontajnera podľa odseku 2 a interval 
odvozu na základe predpokladanej produkcie odpadu pri zapojení sa do systému zberu 
alebo na základe skutočnej produkcie odpadu  pri zmene v zapojení sa v systéme zberu, 

 
30) § 18 zákona č. 40/1964 Zb.  
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f) nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, 
nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada, hausbót)  najmenej 1  zberná nádoba 
s objemom 110/120 litrov s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za dva týždne. 

(2) Výber veľkosti zbernej nádoby/kontajnera je možný z týchto typov: s objemom 110 litrov, 
120 litrov, 240 litrov a 1100 litrov; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú 
spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber typu zbernej 
nádoby/kontajnera je možný len po dohode všetkých pôvodcov; ak sa títo nedohodnú, 
rozhodne hlavné mesto v súlade s odsekom 1 písm. a) až c).31) 

(3) Miestom určeným na zber zmesového odpadu je zberná nádoba/kontajner, z pozinkovaného 
plechu alebo plastu čiernej farby umiestnená na stanovišti určenom v písomnom potvrdení o 
dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera podľa § 6 ods. 4 tohto nariadenia.  

(4) V oblasti individuálnej rodinnej zástavby s terénom nedostupným pre zvozovú techniku 
oprávnenej osoby alebo pri nehnuteľnostiach podľa odseku 1 písm. f) je stanovišťom pre 
zmesový odpad spoločné stanovište, ktoré sa nachádza: 

a) na verejnom priestranstve určenom na základe dohody hlavného mesta, mestskej časti 
a oprávnenej osoby o vytvorení spoločného stanovišťa pre zmesový odpad   alebo  

b) na pozemku vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, určenom na základe 
dohody vlastníka pozemku, hlavného mesta a oprávnenej osoby o vytvorení spoločného 
stanovišťa pre zmesový odpad.   

(5) Hlavné mesto oznámi správcovi nehnuteľnosti miesto zriadenia spoločného stanovišťa 
podľa odseku 4, ak nedošlo k dohode podľa § 6 ods. 3 tohto nariadenia. 

(6) Na zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností sa určuje spoločná 
zberná nádoba/kontajner na zmesový odpad.  

(7) Na zber popola z krbu alebo pece z domácností sa určuje spoločná zberná nádoba/kontajner 
na zmesový odpad;  držiteľ odpadu je povinný uložiť odpad do zbernej nádoby/kontajnera 
vychladnutý.  

 
§ 10 

Lisovací kontajner na zmesový odpad 

(1) Správca nehnuteľnosti pre určené nebytové budovy14) a pre ostatné budovy na bývanie13) 

môže požiadať o súhlas na použitie lisovacieho kontajnera na zmesový odpad (ďalej len 
„lisovací kontajner“). 

(2) Hlavné mesto umožní použitie lisovacieho kontajnera, ak správca nehnuteľnosti podľa 
odseku 1 splní nasledovné podmienky:  

a) zabezpečí si na vlastné náklady lisovací kontajner; typ lisovacieho kontajnera musí   
zodpovedať zvozovej technike oprávnenej osoby, 

b) poskytne vhodný priestor, ktorý je v jeho užívaní alebo v správe pre umiestnenie  
lisovacieho kontajnera a pre manipuláciu s ním,  

c) zabezpečí prívod elektriny 400 V k stanovišťu lisovacieho kontajnera, 

d) zmesový odpad bude zhodnotený v spaľovni na území hlavného mesta. 

 
31) § 81 ods. 18 písm. b) zákona č. 79/2015 Z. z. 
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(3) Hlavné mesto posúdi splnenie podmienok uvedených v odseku 2 a svoje stanovisko  
k použitiu lisovacieho kontajnera oznámi žiadateľovi do 45 dní od doručenia žiadosti. Pred 
vydaním stanoviska hlavné mesto požiada príslušnú mestskú časť a oprávnenú osobu 
o vyjadrenie k použitiu lisovacieho kontajnera.  

(4) Zber, prepravu, zhodnotenie a zneškodňovanie zmesového odpadu z lisovacieho kontajnera 
vykoná oprávnená osoba.  Interval odvozu je minimálne jedenkrát za týždeň bez ohľadu na 
veľkosť a naplnenosť lisovacieho kontajnera. 

 
§ 11 

Podzemný a polopodzemný kontajner 

(1) Správca nehnuteľnosti môže požiadať hlavné mesto o súhlas na použitie podzemného alebo 
polopodzemného kontajnera na zmesový odpad (ďalej len „podzemný kontajner“) v prípade, 
ak by bolo na stanovišti potrebné umiestniť minimálne päť kusov 1 100 l kontajnerov podľa 
§ 9 ods. 1 písm. c) až e). V prípade viacerých správcov nehnuteľností zastupujúcich 
užívateľov tohto spoločného stanovišťa, správca nehnuteľnosti predloží aj ich písomný 
súhlas. 

(2) Hlavné mesto umožní použitie podzemného kontajnera, ak správca nehnuteľnosti podľa 
odseku 1 splní nasledovné podmienky: 

a) zabezpečí si podzemný kontajner zodpovedajúci zvozovej technike oprávnenej osoby 
a budovanie stanovišťa na vlastné náklady, 

b) zabezpečí vhodný pozemok pre umiestnenie podzemného kontajnera, ktorý je v jeho 
vlastníctve, užívaní alebo v správe, 

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 s minimálnou vzdialenosťou 1,0 m od pozemného kontajnera a najbližšieho 
parkovacieho miesta, 

d) zabezpečí potrebný manipulačný priestor v deň odvozu pre zvozovú techniku oprávnenej 
osoby – voľný priestor na pozemnej komunikácii s rozmermi 11 x 5,0 m a voľnú príjazdovú 
komunikáciu k podzemnému kontajneru.  

(3)  Pre bytový dom11) a ostatné budovy na bývanie13) 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. 

(4) Pre nebytovú budovu14) a inú nehnuteľnosť vo vlastníctve, v správe alebo v inom užívaní 
fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby30) a inžiniersku stavbu15) sa počet 
podzemných kontajnerov, ich objem a interval odvozu stanoví po dohode žiadateľa 
a hlavného mesta na základe predpokladanej produkcie odpadu. 

(5) Hlavné mesto posúdi splnenie podmienok uvedených v odseku 2 až 4 a svoje stanovisko 
k použitiu podzemného kontajnera oznámi žiadateľovi do 45 dní od doručenia kompletnej 
žiadosti. Pred vydaním stanoviska hlavné mesto požiada o vyjadrenie k použitiu 
podzemného kontajnera oprávnenú osobu na zber a prepravu zmesového odpadu a príslušnú 
mestskú časť.  
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(6) Zber a prepravu za účelom zhodnotenia zmesového odpadu z podzemného kontajnera 
vykoná oprávnená osoba. Interval odvozu je minimálne jedenkrát za týždeň bez ohľadu na 
veľkosť a naplnenosť podzemného kontajnera.  

 
ŠTVRTÁ  HLAVA 

ZBER A PREPRAVA ODPADOV Z OBALOV A ODPADOV Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV ZBIERANÝCH 

SPOLU S OBALMI (PAPIER, SKLO, PLASTY, KOVY, KOMPOZITNÉ OBALY) 
 

§ 12 
Počet a typ zberných nádob a kontajnerov a  interval odvozu 

(1) Zberné nádoby/kontajnery/zberné vrecia na triedený zber odpadov z obalov a odpadov 
z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné 
obaly) sú farebne rozlíšené nasledovne: 

a) modrou farbou pre papier s objemom 120 litrov, 240 litrov a 1 100 litrov, vrecia s objemom 
približne 120 litrov, 

b) zelenou farbou pre sklo s objemom 120 litrov, 240 litrov, typu zvon 1 200 litrov a 1 800 
litrov, 

c) žltou farbou pre plasty, kovy a kompozitné obaly s objemom 120 litrov, 240 litrov a 1 100 
litrov, zberné vrecia s objemom približne 120 l, 

(2) Vrecový systém zberu sa bude zavádzať v jednotlivých mestských častiach postupne, 
po jednotlivých etapách. 

(3) Každá zberná nádoba/kontajner je označená štítkom s údajmi o tom, pre ktorý odpad 
z obalov a odpad z neobalových výrobkov je určená. V prípade použitia vriec budú 
informačné letáky s údajmi vrátane harmonogramu zberu jednorazovo odovzdané správcovi 
nehnuteľnosti spolu so zbernými vrecami, v počte 2 kusy na mesiac na každú zbieranú 
komoditu na kalendárny rok vopred. V súlade s textom na štítku/informačnom letáku sa 
do farebne rozlíšených zberných nádob/kontajnerov ukladajú tieto odpady: 

a) do zbernej nádoby/kontajnera/zberného vreca modrej farby: noviny, časopisy, letáky, 
katalógy, papierové tašky, papierové a kartónové obaly (stlačené), kancelársky papier, 
obálky, listy, pohľadnice, 

b) do zbernej nádoby/kontajnera zelenej farby: biele a farebné čisté sklo rôznej veľkosti 
(poháre, fľaše, a pod.), sklenené črepy, 

c) do zbernej nádoby/kontajnera/zberného vreca žltej farby, ktoré sú určené aj na zber kovov 
a  kompozitných obalov: neznečistené plastové fľaše od nápojov (stlačené), tašky a vrecká, 
obaly od kozmetiky, plastové obaly z domácnosti, fólie, tégliky od jogurtov, hliníkové 
plechovky, neznečistené nápojové kartóny, kovové obaly, konzervy, plechové obaly 
z nápojov. 

(4) Do triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 
s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly)  nepatria: znečistený, mokrý 
a mastný papier, použité plienky a hygienické potreby, znečistené nápojové kartóny, rolky 
od toaletného papiera, obaly od vajíčok, použité papierové vreckovky a utierky, znečistené 
sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, žiarovky, tabuľové sklo, sklo 
kombinované s inými látkami (lepené sklo), laboratórne sklo, znečistené plasty, podlahové 
krytiny, obaly z nebezpečných látok (chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, 
kabelky, molitan, objemný polystyrén, znečistené fólie, plexisklo, bazény, autoplasty, 
žalúzie. 
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(5) Kovy väčších rozmerov, ktoré by mohli poškodiť mechanizmus zvozovej techniky 
oprávnenej osoby, odovzdá držiteľ odpadu  na zberný dvor alebo oprávnenej osobe 
prevádzkujúcej zariadenie na zber – výkup. 

(6) Tabuľové sklo a iné sklo, ako je uvedené v odseku 2 písm. b) a tiež keramiku a porcelán, 
držiteľ odpadu odovzdá na zbernom dvore, na mieste určenom na zhromažďovanie odpadu 
alebo oprávnenej osobe počas kalendárového zberu v súlade s harmonogramom zberu podľa 
§ 21 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia alebo oprávnenej  osobe mimo harmonogramu zberu 
podľa § 21 ods. 3 tohto nariadenia.  

(7) Polystyrén odovzdá držiteľ odpadu na zbernom dvore alebo priamo oprávnenej osobe; 
zoznam oprávnených osôb hlavné mesto zverejňuje na  svojom webovom sídle.  

(8) Interval odvozu pre triedený zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy a  kompozitné obaly)  je jeden až 
dvakrát za týždeň, prípadne podľa potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu. 
V prípade použitia zberných vriec na plasty a papier je interval odvozu 1 krát za mesiac. 
Interval odvozu pre kontajnery typu zvon je jedenkrát za štyri týždne, prípadne podľa 
potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu.  

(9) Na triedený zber podľa odseku 1, je možné použiť aj podzemný kontajner za splnenia 
podmienok  uvedených v § 11 ods. 2 tohto nariadenia; odseky 1 až 3 a 7 tohto ustanovenia sa 
použijú primerane. O súhlas s použitím podzemného kontajnera požiada správca 
nehnuteľnosti hlavné mesto, ktoré vydá stanovisko do 45 dní od podania kompletnej 
žiadosti. 

 
§ 13 

Miesto určené na zber triedeného odpadu z papiera, skla, plastov, kovov  
a kompozitných obalov 

(1) Miestom určeným na zber triedeného odpadu papiera, skla a plastov zbieraných spolu 
s kovmi a kompozitnými obalmi je zberná nádoba/kontajner umiestnená na stanovišti 
určenom v písomnom potvrdení o dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera podľa § 6 
ods. 4 tohto nariadenia; 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. 

(2) V zástavbe rodinných domov môže byť stanovišťom triedeného zberu aj spoločné stanovište 
(ďalej len „zberné hniezdo“) umiestené:  

a) na verejnom priestranstve,  ktoré je určené na základe dohody hlavného mesta s mestskou 
časťou a oprávnenou osobou o vytvorení spoločného stanovišťa alebo 

b) na pozemku vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby určenom na základe 
dohody vlastníka pozemku, najmenej piatich správcov nehnuteľností podľa § 2 ods. 14 
písm. a) tohto nariadenia, hlavného mesta a oprávnenej osoby o vytvorení spoločného 
stanovišťa.    

(3) Na zbernom hniezde sa poskytuje kontajner s objemom 1 100 litrov pre zber papiera 
a plastov a kontajner typu zvon s objemom 1 200 litrov a 1 800 litrov  pre zber skla. 
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. 
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(4) Dohoda o vytvorení zberného hniezda obsahuje označenie strán dohody, adresu stanovišťa 
zbernej nádoby/kontajnera, druh a počet zberných nádob/kontajnerov, dátum prvého odvozu, 
interval odvozu, odvozné dni a podpisy strán dohody; dohoda o vytvorení spoločného 
stanovišťa nenahrádza postupy alebo rozhodnutie vydávané podľa osobitného predpisu.32) 
Potvrdenie o dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera podľa § 6 ods. 5 tohto nariadenia 
sa vydáva vlastníkovi alebo správcovi pozemku.  

(5) Pre nebytovú budovu14), inžiniersku stavbu15) a inú nehnuteľnosť vo vlastníctve, v správe 
alebo v inom užívaní fyzickej osoby – podnikateľa  alebo právnickej osoby30)  hlavné mesto  
určí typ zbernej nádoby/kontajnera podľa § 12 ods. 1 tohto nariadenia a interval odvozu  
na základe predpokladanej produkcie triedeného odpadu papiera, skla a plastov zbieraných 
spolu s kovmi a kompozitnými obalmi pri zapojení do systému zberu alebo na základe 
skutočnej produkcie odpadu pri zmene v zapojení v systéme zberu.  

(6) Pre nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, 
nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada, hausbót) platia primerane ustanovenia 
odseku 2 až 4.  

(7) Držiteľ odpadu môže odovzdať papier, sklo, plasty a kovy na zberný dvor v súlade s § 23 
tohto nariadenia alebo oprávnenej osobe prevádzkujúcej zariadenie na zber - výkup týchto 
zložiek komunálnych odpadov v súlade s osobitnými predpismi)33). Zoznam  oprávnených 
osôb hlavné mesto zverejňuje na svojej webovej stránke. 

 
PIATA  HLAVA 

NAKLADANIE S  BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝM KOMUNÁLNYM ODPADOM 
 

§ 14 
Odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov  

(1) Držiteľ odpadu prednostne predchádza vzniku odpadu zo záhrad individuálnym alebo 
komunitným kompostovaním v kompostovacom zariadení; ak toto nie je možné alebo 
účelné, odpad odovzdá osobe oprávnenej nakladať s týmto odpadom. 

(2) Držiteľom odpadu zo zelene vznikajúceho pri správe a údržbe cintorínov na území hlavného 
mesta je správca cintorína.  

(3) Držiteľom odpadu zo zelene vznikajúceho pri správe a údržbe parkov na území hlavného 
mesta je správca parku.  

(4) Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu zo  záhrad v individuálnej bytovej výstavbe je 
povinný:  

a) zhromažďovať a zhodnocovať odpad v kompostovacom zásobníku alebo komunitnom 
kompostovisku alebo 

b)  využívať špeciálne pre tento účel 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.  

(5) Hlavné mesto poskytne na základe požiadavky správcu nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 14 
písm. b) a c) tohto nariadenia na zhromažďovanie alebo zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu z údržby zelene alebo záhrady k tejto nehnuteľnosti kompostovací 
zásobník. Môže poskytnúť aj upravenú zbernú nádobu hnedej farby s objemom 240 litrov, 

 
32 ) zákon č. 50/1976 Zb. 
33 ) § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z. a zákon č. 39/2007 Z. z. 
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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.  

(6) Nárok na dodanie kompostovacieho zásobníka podľa odseku 5 má na základe požiadavky 
správca nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 14 písm. b) a c), ktorý zastupuje vlastníkov pozemku 
so zeleňou alebo záhradou v komplexnej bytovej výstavbe a splní podmienky uvedené v § 15 
odsek 3. 

(7) Nárok na dodanie nového kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby nastáva po 
uplynutí životnosti kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby, najskôr po 
piatich rokoch od dodania prvého kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby. 

(8) Domácnosti môžu po vzájomnej písomnej dohode využívať kompostovací zásobník alebo 
zbernú nádobu spoločne, túto skutočnosť oznámia hlavnému mestu. 

(9) O kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu podľa odseku 4 požiada správca 
nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 14 písm. a) až c) tohto nariadenia vyplnením tlačiva. Žiadosť 
o zapojenie, zmenu alebo zánik zapojenia do systému zberu odpadu zo záhrad. 

(10) Hlavné mesto dodá držiteľovi odpadu kompostovací zásobník podľa odseku 4 písm. a) 
a odseku 5 na základe predloženej žiadosti podľa odseku 9, ktorý držiteľ odpadu umiestni na 
vlastnom pozemku. O dodaní kompostovacieho zásobníka vystaví hlavné mesto držiteľovi 
odpadu potvrdenie. 

(11)  Hlavné mesto poskytne držiteľovi odpadu zbernú nádobu podľa odseku 4 písm. b) 
a odseku 5 na základe predloženej žiadosti podľa odseku 9. O dodaní zbernej nádoby hlavné 
mesto vystaví držiteľovi odpadu potvrdenie. Hlavné mesto zabezpečuje zber a prepravu 
zbernej nádoby výhradne len z miest dostupných zvozovej technike zberovej spoločnosti 
a lokalít odsúhlasených hlavným mestom. 

(12)  Správca nehnuteľnosti podľa odseku 5 požiada hlavné mesto o zmenu alebo zánik 
v zapojení v systéme zberu z dôvodu zrušenia užívania spoločného kompostovacieho 
zásobníka, zbernej nádoby, komunitného kompostoviska alebo ukončenia zmluvného vzťahu 
so subjektom zabezpečujúcim údržbu záhrady.  

(13)  Do kompostovacieho zásobníka a zbernej nádoby podľa odseku 4 a 5 patria kvety, štiepky, 
piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina; nie sú 
určené na odpad z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky, zvieracie 
exkrementy. 

(14)  Povinnosť podľa odseku 4 nemá držiteľ odpadu (domácnosť), ak pre neho vykonáva údržbu 
záhrady, vrátane zabezpečenia odvozu odpadu z tejto údržby, oprávnená osoba podľa § 2 
ods. 14 tohto nariadenia; túto skutočnosť prehlási hlavnému mestu písomne. 

(15)  Čistenie zbernej nádoby a s tým spojené náklady znáša držiteľ odpadu zo záhrad. 

(16)  Odpad zo zelene môže držiteľ odpadu odovzdať na:  

a) zbernom dvore alebo iné zariadenie na zber komunálneho odpadu podľa osobitného 
predpisu 34)  alebo  

b) na stálom zbernom mieste alebo inom zbernom mieste určenom mestskou časťou na zber 
odpadu zo záhrad; zber odpadu zo záhrad sa vykonáva do veľkokapacitných kontajnerov.    

 
34) § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z.   
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(17)  Odpad zo zelene môže držiteľ odpadu odovzdať dvakrát do roka v rámci kalendárového 
zberu  organizovaného mestskou časťou pristavením vozidla alebo iným vhodným spôsobom 
zohľadňujúcim miestne podmienky; mestská časť o tomto zbere informuje obyvateľov 
vopred  na svojom webovom sídle alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.  

(18)  Zber a prepravu odpadu zo zelene zabezpečuje oprávnená osoba, ktorá je povinná odovzdať 
vytriedený biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad na kompostovanie. 

 
§ 15 

Komunitné kompostovanie 

(1) Hlavné mesto umožní zriadenie komunitného kompostoviska, ak o to požiada držiteľ 
biologicky rozložiteľného odpadu. Vzor žiadosti je zverejnený na webovom sídle hlavného 
mesta. 

(2) Hlavné mesto po posúdení žiadosti a splnení podmienok uvedených v odseku 3 a vyjadrení 
dotknutej mestskej časti vydá v lehote do 45 dní k žiadosti o zriadenie komunitného 
kompostoviska stanovisko a pridelí komunitnému kompostovisku registračné číslo. 

(3) Komunitné kompostovisko je možné umiestniť a zriadiť len na pozemku majetkovo-právne 
vysporiadanom s vlastníkom pozemku, a ak je:  

a) umiestnené mimo ochranného pásma vodného zdroja, dlhodobo zamokrených pozemkov 
alebo v záplavovom území, mimo ihrísk a športovísk, nevytvára prekážku na pozemnej  
komunikácii, 

b) zabezpečené proti prístupu zvierat uzavretím z každej strany, proti hlodavcom a iným 
nežiaducim živočíchom aj zo spodnej časti pletivom s okom rozmerov maximálne 1 x 1 cm 
alebo iným vhodným spôsobom tak, aby sa nezabránilo prirodzenému odtoku prebytočnej 
vlhkosti do pôdy a prístupu mikroorganizmov a makroorganizmov do kompostoviska, 

c) na kompostovisku spracovávaný len odpad zo surových rastlinných zvyškov, 

d) v dostupnej vzdialenosti všetkým členom komunity, 

e) zabezpečené oznamom umiestneným na viditeľnom mieste s pokynmi, ktoré odpady do 
kompostoviska patria, zoznamom odpadov, ktoré je zakázané do kompostoviska ukladať 
a kontaktom na kompost-majstra 

f) zabezpečené tak, aby bolo prístupné len zaškoleným členom komunity. 
 

§ 16 
Kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne 

(1) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečovať nakladanie s biologicky rozložiteľným 
kuchynským a reštauračným odpadom v súlade s osobitnými predpismi35) a v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 1 tohto nariadenia. Prevádzkovateľ 
kuchyne prednostne predchádza vzniku kuchynského a reštauračného odpadu 
kompostovaním použitím certifikovaného zariadenia určeného na tento účel v súlade 
s osobitným predpisom.36)  

 
35) Napríklad zákon č. 79/2015 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z., zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Nariadenie (ES) 
č. 1069/2009. 

36) Zákon č. 79/2015 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, Nariadenie 
(ES) č. 1069/2009 v platnom znení.   
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(2) Prevádzkovateľom kuchyne je aj právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá 
zabezpečuje dočasne spoločné stravovanie na verejnom priestranstve (napríklad stánok 
s občerstvením, bufet); na tohto prevádzkovateľa kuchyne sa primerane vzťahujú 
ustanovenia odseku 4 a 6. 

(3) Prevádzkovateľ kuchyne primerane zabezpečí zhromažďovanie biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu v zberných nádobách na to určených do doby odovzdania na jeho 
spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce, iné živočíchy a hmyz a aby 
neobťažoval okolie zápachom. 

(4) Zberné nádoby musia byť umiestnené v priestoroch prevádzkovateľa kuchyne. 

(5) Interval odvozu je v mesiacoch apríl až september minimálne dvakrát za týždeň 
a v mesiacoch október až marec minimálne  jedenkrát za týždeň.  

(6) Ak prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie s odpadom 
prostredníctvom inej osoby, musí mať na tento účel s ňou uzatvorenú zmluvu. Táto osoba 
musí byť oprávnená na nakladanie s odpadmi v súlade osobitnými predpismi.36) 

 
ŠIESTA  HLAVA 

SPÔSOB A PODMIENKY TRIEDENÉHO ZBERU OSTATNÝCH KOMUNÁLNYCH ODPADOV  
 

§ 17 
Jedlé oleje a tuky 

(1) Držiteľ odpadu jedlých olejov a tukov z domácností zhromažďuje jedlé oleje a tuky 
oddelene od iných zložiek komunálnych odpadov vo vhodných uzatvárateľných nádobách, 
napríklad plastových fľašiach bez obsahu vody, alkoholu a zvyškov jedál. 

(2)  Miestom určeným pre zber jedlých olejov a tukov z domácností je:  

a) zberný dvor alebo iné zariadenie na zber komunálneho odpadu podľa osobitného 
predpisu,34) 

b) zberné miesto určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu komunálneho 
odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok podľa § 20 ods. 2 písm. b) tohto 
nariadenia, 

c) iné zberné miesto, na ktorom je umiestnená zberná nádoba/kontajner určená výlučne na 
zber jedlých olejov a tukov z domácností na základe zmluvy s hlavným mestom alebo 
mestskou časťou a oprávnenou osobou alebo  

d) spoločná zberná nádoba/kontajner pre zmesový odpad. 

(3) Držiteľ odpadu odovzdá jedlé oleje a tuky  z domácností:  

a) na zbernom dvore v súlade s § 23 tohto nariadenia alebo na inom mieste určenom   mestom 
alebo mestskou časťou v súlade s osobitnými predpismi34) alebo  

b) priamo oprávnenej osobe; zoznam oprávnených osôb hlavné mesto zverejňuje na svojom 
webovom sídle. 

§ 18 
Elektroodpad z domácností 

Elektroodpad z domácností bez narušenia celistvosti držiteľ odpadu odovzdá: 

a) na mieste alebo spôsobom určeným v rámci zavedeného systému oddeleného zberu 
elektroodpadu z komunálnych odpadov v hlavnom meste výrobcom elektrozariadení alebo 
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organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení; konkrétne 
miesta zberu elektroodpadu z domácností, prípadne spôsob objednávania odvozu hlavné 
mesto zverejňuje na svojom  webovom sídle, 

b) na zbernom mieste určenom v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu 
elektroodpadu z domácností organizovaného mestskou časťou, 

c) priamo oprávnenej osobe; zoznam  oprávnených osôb zverejňuje hlavné mesto na svojom 
webovom sídle, 

d) na zbernom mieste elektroodpadu; ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi 
malý elektroodpad do zberných  nádob určených na zber tohto odpadu,  

e) na zbernom mieste určenom v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu 
komunálneho odpadu s obsahom nebezpečných látok podľa § 22 ods. 2 písm. b) tohto 
nariadenia, 

f) na zbernom dvore alebo inom zariadení na zber komunálneho odpadu podľa osobitného 
predpisu34)  alebo 

g) v rámci spätného zberu priamo distribútorovi elektrozariadenia. 37) 
 

§ 19 
Použité prenosné batérie a akumulátory  
a automobilové batérie a akumulátory 

Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory bez narušenia  
celistvosti  držiteľ odpadu odovzdá: 

a) do zberných  nádob určených na zber tohto odpadu na mieste určenom v rámci zavedeného 
systému oddeleného zberu batérií a akumulátorov z komunálnych odpadov v hlavnom 
meste  výrobcom batérií a akumulátorov alebo tretej osobe alebo organizácii zodpovednosti 
výrobcov pre batérie a akumulátory; konkrétne miesta zberu batérií a akumulátorov hlavné 
mesto zverejňuje na  svojom webovom sídle,    

b) použité prenosné batérie a akumulátory priamo oprávnenej osobe; zoznam oprávnených 
osôb zverejňuje hlavné mesto na  svojom webovom sídle,    

c) na zbernom mieste určenom v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu 
komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok  podľa § 22 ods. 2 písm. 
b) tohto nariadenia, 

d) na zbernom dvore alebo inom zariadení na zber komunálneho odpadu podľa osobitného 
predpisu34)  alebo 

e) v rámci spätného zberu priamo distribútorovi batérií a akumulátorov.38) 
 

§ 20 
Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami 

a zdravotné pomôcky 

Veterinárne a humánne lieky a zdravotné pomôcky nespotrebované fyzickými osobami 
držiteľ odpadu odovzdá verejnej lekárni.39)  

 
 

 
37 ) § 32 ods. 23 zákon č. 79/2015 z. Z. 
38) § 42 ods. 23 zákona č. 79/2015 Z. z. 
39) § 74 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov. 
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SIEDMA HLAVA 
SPÔSOB ZBERU OBJEMNÉHO ODPADU,  ODPADU Z DOMÁCNOSTÍ S OBSAHOM NEBEZPEČNÝCH  

LÁTOK  A DROBNÉHO STAVEBNÉHO ODPADU  
 

§ 21 
Objemný  odpad a drobný stavebný odpad 

(1) Držiteľ odpadu  je povinný zhromažďovať objemný odpad a drobný stavebný odpad 
bezpečným spôsobom mimo verejného priestranstva a odovzdať ho na mieste určenom 
pre zber objemného odpadu alebo pre zber drobného stavebného odpadu. 

(2) Miestom určeným pre zber objemného odpadu je:  

a) zberný dvor alebo  iné zariadenie na zber komunálneho odpadu podľa osobitného 
predpisu, 34) 

b) zberné miesto určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu 
zabezpečovaného príslušnou mestskou časťou minimálne dvakrát ročne;  harmonogram 
kalendárového zberu objemných odpadov zverejňuje mestská časť na svojom webovom 
sídle pred jeho realizáciou alebo ho oznamuje aj iným spôsobom v mieste obvyklým alebo  

c) iné stále zberné miesto na zber objemného odpadu určené mestskou časťou.  

(3) Zber objemného odpadu podľa odseku 2 písm. b) sa vykonáva pristavením 
veľkokapacitných kontajnerov na miestach a v čase určených v harmonograme zberu najviac 
na jeden deň alebo pristavením vozidla na miestach a v čase určených v harmonograme 
zberu, v takom prípade držiteľ odpadu odovzdá odpad priamo zamestnancovi oprávnenej 
osoby alebo príslušnej mestskej časti. 

(4) Držiteľ odpadu je oprávnený požiadať oprávnenú osobu o zber a prepravu objemného 
odpadu mimo kalendárového zberu; zoznam oprávnených osôb a podmienky prepravy 
objemného odpadu zverejňuje hlavné mesto na svojom webovom sídle. Podmienky prepravy 
objemného odpadu mimo kalendárového zberu zverejňuje na svojom webovom sídle aj 
mestská časť, ak oprávnená osoba zabezpečuje zber objemného odpadu pre mestskú časť.  

(5) Na území hlavného mesta je zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu. 

(6) Miestom určeným pre zber drobného stavebného odpadu je zberný dvor alebo iné zariadenie 
na zber komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu podľa osobitného 
predpisu. 32)  

(7) Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečí odváženie jeho množstva, vystavenie vážneho 
lístka na držiteľa odpadu, ktorý je poplatníkom na území hlavného mesta.  Vážny lístok slúži 
ako podklad pre účely určenia miestneho poplatku hlavným mestom podľa osobitného 
predpisu.40) 

 
§ 22 

Odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok 

(1) Držiteľ odpadu je povinný zhromažďovať odpad z domácností s obsahom nebezpečných 
látok, ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá alebo iný tekutý komunálny odpad 

 
40) Zákon č. 582/2004 Z. z., všeobecne záväzné nariadenie 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. 3/2015   
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v identifikovateľných (pôvodný obal, pôvodný štítok alebo iné označenie), uzavretých,  
pevných obaloch, z ktorých sa odpad neuvoľňuje/nevyteká. 

(2) Miestom určeným pre zber odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok je:  

a) zberný dvor alebo iné zariadenie na zber komunálneho odpadu alebo drobného stavebného 
odpadu podľa osobitného predpisu 34) alebo 

b) zberné miesto určené v harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu odpadu 
z domácností s obsahom nebezpečných látok zabezpečovaného hlavným mestom 
minimálne dvakrát ročne; harmonogram kalendárového zberu odpadu z domácností 
s obsahom nebezpečných látok zverejňuje hlavné mesto pred jeho realizáciou na svojom 
webovom sídle a príslušná mestská časť ho zverejňuje na svojom webovom sídle alebo ho 
oznamuje aj iným spôsobom v mieste obvyklým.  

(3) Zber odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok podľa odseku 2 písm. b) 
vykonáva oprávnená osoba pristavením vozidla na mieste a v čase určenom v harmonograme 
zberu. Držiteľ odpadu odovzdá odpad priamo zamestnancovi oprávnenej osoby. 

 
ÔSMA HLAVA  

PREVÁDZKOVANIE ZBERNÉHO DVORA 
 

§ 23 
Prevádzkovanie zberného dvora   

(1) Držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, ktorý je fyzickou osobou, 
môže na zbernom dvore bezplatne odovzdávať:  

a) objemný odpad,  

b) biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, 

c) kovy, najmä železný šrot,  

d) papier a lepenku,  

e) plasty vrátane polystyrénu,  

f) sklo, 

g) ostatný komunálny odpad v rozsahu rozhodnutia o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na 
zber odpadov (zberného dvora) vydanom  podľa osobitného predpisu,41)  

h) pneumatiky, ak hlavné mesto určí zberný dvor ako miesto spätného zberu odpadových 
pneumatík podľa osobitného predpisu42). 

(2) Držiteľ odpadu odovzdá drobný stavebný odpad na zbernom dvore podľa § 21 ods. 6 a 7 
tohto nariadenia.     

(3) Ostatným komunálnym odpadom podľa odseku 1 písm. g) sú: 

a) jedlé oleje z domácností,  

b) elektroodpad z domácností, svetelné zdroje,  

c) batérie a akumulátory, 

d) drevo,  

e) komunálne odpady z domácností s obsahom nebezpečných látok. 
 

41) § 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z.  
42) § 70 písm. c) zák. č. 79/2015 Z. z. 
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(4) Na zbernom dvore je vyčlenený priestor pre odovzdanie komunálnych odpadov vhodných 
na prípravu odpadu na opätovné použitie. 

(5) Komunálny odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie môže prevádzkovateľ zberného 
dvora čistením, úpravou alebo bez akéhokoľvek iného predbežného spracovania pripraviť 
na ďalšie použitie; odpad neupravený ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inej osobe. 
Komunálny odpad vhodný na prípravu na opätovné použitie je napríklad čisté šatstvo, 
nečalúnený drevený a kovový nábytok malých rozmerov, knihy a školské potreby. 
Prevádzkovateľ zberného dvora je povinný zabezpečiť nakladanie s komunálnym odpadom, 
ktorý nebude opätovne použitý, podľa § 3 tohto nariadenia.  

(6) Držiteľ komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný riadiť 
sa prevádzkovým poriadkom zberného dvora.  

(7) Hlavné mesto zverejňuje na svojom webovom sídle zoznam zberných dvorov, zariadení 
na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, stálych zberných miest 
a informácie o ich prevádzkovom poriadku. Mestská časť zverejňuje na svojom webovom 
sídle zoznam zberných dvorov, zariadení na zber komunálnych odpadov a drobných 
stavebných odpadov a stálych zberných miest nachádzajúcich sa na jej území a informácie 
o ich prevádzkovom poriadku.  

 
DEVIATA  HLAVA 

SPÔSOB NAHLASOVANIA NEZÁKONNE UMIESTNENÉHO ODPADU 
 

§ 24 

(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v územnom obvode hlavného mesta, ktoré je alebo 
v rozpore so zákonom o odpadoch (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže 
akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba oznámiť43) písomne na Okresný úrad 
Bratislava a Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy alebo elektronicky na 
adrese zivotneprostredie@bratislava.sk alebo prostredníctvom portálu 
www.odkazprestarostu.sk.  

(2) Mestská časť prijíma oznámenia o nezákonne umiestnenom odpade na nehnuteľnosti, ktorá 
sa nachádza v jej územnom obvode v súlade s osobitným predpisom;43) spôsob oznámenia 
nezákonného umiestnenia odpadu zverejňuje mestská časť na svojom webovom sídle.   

(3) Oznámenie nezákonného umiestenia odpadu podľa odseku 1 a 2 musí obsahovať  
špecifikáciu nehnuteľnosti (lokality), na ktorej sa nezákonne umiestnený odpad nachádza, 
napríklad GPS súradnice, ulicu s popisným číslom nehnuteľnosti, prípadne fotografiu mapy 
lokality a druh odpadu, napríklad stavebný odpad,  drobný stavebný odpad, plasty, objemný 
odpad. 

 
TRETIA ČASŤ 

 
§ 25 

Kontrola 

(1) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a poverení zamestnanci hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy.  

 
43) §15 ods. 1  zákona č. 79/2015 Z. z.   
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(2) Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia v územnom obvode príslušnej mestskej časti 
vykonávajú zamestnanci mestskej časti poverení starostom mestskej časti. V prípade, ak nie 
je zrejmé, ktorá mestská časť je miestne príslušná na vykonanie kontroly dodržiavania tohto 
nariadenia, kontrolu vykoná mestská časť, ktorá začala vykonávať kontrolu skôr alebo 
hlavné mesto určí, ktorá mestská časť vykoná kontrolu dodržiavania tohto nariadenia. 

 
§ 26 

Sankcie  

Za nedodržanie povinností upravených týmto nariadením je možné uložiť sankciu 
podľa osobitných predpisov.44) 

 
§ 27 

Prechodné ustanovenia 

(1) Správca nehnuteľnosti, ktorý bol zapojený do systému zberu podľa doteraz platného 
nariadenia sa považuje za zapojeného podľa tohto nariadenia.  

(2) Dočasná úprava zapojenia správcu nehnuteľnosti v systéme zberu podľa doteraz platného 
nariadenia sa považuje za dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu podľa tohto nariadenia.  

 
§ 28 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa  čl. I všeobecne záväzného nariadenia 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 č. 13/2016, 
všeobecne záväzného nariadenia č. 14/2016, všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2018 a všeobecne 
záväzného nariadenia č. 4/2019. 

 
§ 29 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. júla 2020 

 

 
Ing. arch. Matúš Vallo  

primátor 
 
 
 
 
 
 
 

 
44) § 115 ods. 1 písm. a) až k) a § 117 zákona č. 79/2015 Z. z. 
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Vyhodnotenie pripomienok mestských častí Bratislavy  
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 
 
 
Por. 
č. 

Mestská časť Pripomienky  Vyhodnotenie Záver 

 
1 

 
Staré Mesto 

 
Výpis z uzn. č. 11/2020 z 28. apríla 2020 

Schvaľuje, odporúča MsZ schváliť 

  

  Bez pripomienok   
     

2 Ružinov U z n e s e n i e   č .  1 9 2 / X I I / 2 0 2 0  
zo dňa 04.05.2020 

súhlasí s návrhom s pripomienkami a odporúča starostovi 
oznámiť stanovisko primátorovi 

 
 

 

  Navrhuje, aby mestská časť Bratislava - Ružinov bola 
zaradená do pilotného projektu pre zavedený vrecový 
systém zberu komunálneho odpadu v individuálnej 
bytovej výstavbe v termíne po schválení a uvedení do 
platnosti návrhu nariadenia 

Systém zberu je financovaný spoločnosťou 
Natur-pack, a.s., ktorá zastupuje výrobcov 
v zmysle ich vzájomných zmlúv týkajúcich sa 
najmä úhrady nákladov za vyhradený prúd 
odpadov. Na rok 2020 už majú zmluvy 
uzatvorené, a ďalšie čerpanie financií je možné 
na základe nových zmlúv na ďalší rok. Na 
základe finančných možností a technickej 
a personálnej vybavenosti zberovej spoločnosti 
je možné tento zber zavádzať postupne.  

Neakceptované 

  V § 5 – Povinnosti pôvodcu odpadu – navrhujeme : 
V odseku 3 sa ustanovuje zákaz nakladať s komunálnym 
odpadom tak, aby sa predišlo znečisťovaniu životného 
prostredia, verejného prostredia..... doplniť za slovo 
....„znečisťovať  stanovište a okolie ukladaním  
objemných odpadov mimo zberných 

V § 5 ods. 3 je písm. b) v tomto znení: 
„znečisťovať stanovište a okolie ukladaním 
odpadov mimo zberných nádob/kontajnerov 
a odpadkových košov alebo ukladaním 
odpadov, pre ktoré nie je stanovište určené, 
napríklad objemný odpad, drobný stavebný 

Neakceptované 
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nádob/kontajnerov“..... odpad,“ 

Máme za to, že požiadavka je v texte 
zapracovaná v inom slovoslede. V ustanovení je 
zdôraznené, že ani iný odpad nemá byť mimo 
kontajnerov. 

  V §12   -  Počet a typ zberných nádob a kontajnerov 
a interval odvozu 
             Rieši sa zmena systému triedeného odpadu 
z obalov a neobalových výrobkov v individuálnej bytovej 
výstavbe vrecovým systémom. Navrhuje sa doteraz 
realizovaný zber v zberných hniezdach triedeného odpadu 
nahradiť vrecovým systémom. 
Odôvodnenie : Nie je jasné, či vrecový systém 
separovaného zberu vytriedených zložiek komunálneho 
odpadu (plasty, sklo, papier) bude zavedený celoplošne 
pre všetky mestské časti alebo postupne. 

Systém zberu bude zavedený v mestských 
častiach postupne. V I. etape (v II. polovici 2020) 
bude zavedený v siedmich mestských častiach: 
Staré Mesto, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, 
Vajnory, Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka. 
Dopĺňa sa nový odsek 2, ktorý znie:  
“(2) Vrecový systém zberu sa bude zavádzať 
v jednotlivých mestských častiach postupne, po 
jednotlivých etapách.“  

Akceptované 

  V § 13 – Pre nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu 
rekreáciu (chata, chatová oblasť, záhradkárska osada, 
záhrada) – sa umožňuje zriadiť zberné hniezda. 
Odôvodnenie : Nie jasné, ktorá oprávnená osoba je 
povinná nahlásiť do systému zberu komunálneho odpadu 
zriadenie zberného hniezda, nie je určený interval zvozu  
tohto odpadu a aký poplatok sa bude účtovať za zvoz 
a uloženie odpadu do spaľovne.  

O zriadenie zberného hniezda môžu žiadať len 
platitelia poplatku. Má byť dostupné viacerým 
platiteľom v okolí. Ich zriadenie je upravené 
v ods. 2 a 4 tohto ustanovenia. 
Interval odvozu je uvedený v § 12 ods. 7. 
Máme za to, že pripomienka je riešená v týchto 
ustanoveniach. 
 

Je upravené vo 
VZN 

  V § 17 – Jedlé oleje a tuky 
                Nie je špecifikovaný spôsob a podmienky  
zvozu tohto druhu odpadov (jedlé tuky a oleje). 
 
Odôvodnenie :  Nie sú určené miesta na umiestnenie 
nádob na tento druh odpadov ako aj interval zvozu, 
nakoľko nie je vykonaný pasport stanovíšť, ktoré sú 
uzamknuté stanovištia na umiestnenie nádob na oleje  

Podľa § 17 je miestom určeným pre zber jedlých 
olejov a tukov z domácností je: zberný dvor, 
mobilný zber nebezpečného odpadu a kontajner 
na zmesový komunálny odpad. Iné zberné miesto 
na zber jedlých olejov a tukov z domácností je len 
na základe zmluvy s hlavným mestom alebo 
mestskou časťou a oprávnenou osobou. Ďalej je 
možné tento odpad odovzdať priamo oprávnenej 

Je upravené vo 
VZN 
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tuky. osobe. Iný systém nie je zavedený. 
     

3 Vrakuňa Uznesenie č. 176/XII/2020 zo dňa 28.04.2020 
schvaľuje s pripomienkou 

 
 

  V budúcnosti zakomponovať do VZN hlavného mesta SR 
Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy systém bezplatného 
odvozu separovaného odpadu v rámci individuálnej 
zástavby s možnosťou zakúpenia nádob na separovaný 
odpad majiteľmi nehnuteľnosti.  

Triedený zber z rodinných domov je 
zabezpečovaný od fyzických osôb bezplatne. 
Platí sa len za triedený odpad z obalov zaradený 
do kategórie skupiny 15 Katalógu odpadov. 
Návrh VZN nerieši poplatok. Triedený zber 
a prepravu odpadov z obalov a neobalových 
výrobkov zabezpečuje a financuje organizácia 
zodpovednosti výrobcov; na území Bratislavy je 
to Natur-pack, a.s. 

 

     
4 Podunajské 

Biskupice 
Zasadnutie Miestneho zastupiteľstva má byť 26.05.2020, 
na ktorom má byť návrh VZN prerokovaný. 

  

   Hlavné mesto je povinné návrh VZN na 
pripomienkovanie verejnosti zverejniť 24 dní 
pred zasadnutím MsZ (25.06.2020) a do tejto 
lehoty predložiť na rokovanie MsR a Komisie 
ÚP,ŽPaV.  

 

     
5 Nové Mesto Zasadnutie má byť 19.05.2020   
  1. V znení § 2 ods. 1 navrhujeme terminológiu danú zákonom 

o odpadoch a tento novo definovaný  pojem „pôvodca 
odpadu“ zmeniť na  „pôvodca komunálneho odpadu“ 
v texte, keďže pôvodca odpadu definovaný priamo 
v zákone o odpadoch. 

Za slovom „pôvodca“ sa dopĺňa slovo 
„komunálneho“ 

Akceptované 

  2. V znení poznámok pod čiarou navrhujeme zosúladenie 
znenia jednotlivých zákonov podľa nasledovného znenia: 
1) §80 ods.1 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

Legislatívno-právna úprava poznámok pod čiarou 
je v zmysle legislatívnych pokynov k Pravidlám 
pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie 
všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta 

Neakceptované 



 4

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 79/2015 Z. 
z.“) 

2) §77 ods.2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 582/2004 Z. z.“) 

4)  §2 písm. a) a b) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach 
prevádzky vozidiel v premávke na  pozemných 
komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „zákon č. 725/2004 Z. z.“)  

5) §55 ods.2 písm. c) a d) a §56 písm. h) zákona č.50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
v znení neskorších predpisov( ďalej len „zákon č. 
50/1976 Zb.“) 

9) napríklad zákona č.50/1976 Zb., zákon č.135/1961 zb. 
o pozemných komunikáciách v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 135/1961 Zb.“) 

10) §43b ods.3 zákona č. 50/1976 Zb. 
11) §43b ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. 
12) §6 zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov 

a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 182/1993 Z. z.“) 

13)    §43b ods.1 písm. c) zákona č. 50/1976 zb. 
14)    §43c zákona č.50/1976 Zb. 
15)    §43a ods.3 písm. j) až p) zákona č. 50/1976 Zb. 
16)   §2 písm. j) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej 

plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákone 
č.338/2000 Z. z.“)    

17)    zákon NR SR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 

SR Bratislavy. Odsúhlasené sekciou právnych 
činností magistrátu. 
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neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/1991 
Zb.“), zákon NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku 
štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
278/1993 Z. z.“)   

23)   §80 zákona č. 582/2004 Z. z. 
24)   §29 zákona č.39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 
39/2007 Z. z.“) 

25)   zákon č. 58/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných 
predmetoch a munícii a o zmene a doplnení   niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 58/2014 Z. z.“) 

28)  zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. 
z.“) 

29)   zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 131/2002 Z. z.“) 

35)   napríklad zákon č. 79/2015 Z .z., zákon č. 39/2007 Z. z., 
zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 355/2007 Z. z.“), Nariadenie (ES) č. 
1069/2009 v platnom znení 

39)  §74 ods. 3 zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch 
a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon č. 362/2011 Z. z.“) 

  3. V znení poznámok pod čiarou žiadame nasledovné zmeny: 
30) § 13 18 zákona č. 40/1976 Zb. v znení neskorších 

Oprava: 
Odkaz 30) pod čiarou znie: „§ 18 zákona 

 
Akceptované 
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predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) 
 

Ustanovenie §13 Občianskeho zákonníka je o ochrane 
osobnosti. Právnickú osobu definuje § 18 Občianskeho 
zákonníka. 

 
44) § 115 ods. 1 písm. a) až f) a § 117 písm. h) až k) a písm. 
l) až r) zákona č. 79/2015 Z. z. 
 
V ustanovení § 26, ktorý určuje sankcie, sa nariadenie 
odvoláva na uloženie sankcie podľa osobitných predpisov, 
ktorými podľa poznámky pod čiarou č. 44 sú ustanovenia § 
115 ods. 1 písm. a) až k) a § 117 zákona č. 79/2015 Z. z.. 
Keďže kompetencia obce na prejednávanie priestupkov ako 
prenesený výkon štátnej správy je stanovená v § 109 písm. 
a) v spojení s § 115 ods. 3 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z.. 
Porušenie ustanovení nariadenia zakladá skutkové podstaty 
uvedené v § 115 ods. 1 písm. a) až r) citovaného zákona. 
V prípade porušenia ustanovení nariadenia právnickými 
osobami je na konanie o uložení pokuty za iný správny 
delikt podľa §117 zákona č. 79/2015 Z. z. príslušný okresný 
úrad.   

č. 40/1964 Zb.“ 
 
 
 
 
 
 
Podľa § 115 ods. 3) písm. a) zák. o odpadoch 
priestupky „podľa odseku 1 písm. a) až r) 
prejednáva obec,“ 

 
 
 
 
 
 
 

Neakceptované 
 

  4. V znení § 2 ods. 12 navrhujeme nasledovné doplnenie: 
„Stále alebo dočasné zberné miesto je stanovište zbernej 
nádoby/kontajnera nachádzajúce sa na           verejnom 
priestranstve alebo v ohradenom priestranstve, ktoré je 
sprístupnené držiteľovi odpadu a ktoré je určené hlavným 
mestom alebo na základe dohody mestskej časti hlavného 
mesta (ďalej len „mestská časť“) a hlavného mesta alebo 
určené mestskou časťou (v prípade                         
harmonogramu zberu v rámci kalendárového zberu 
objemného odpadu zabezpečovaného mestskou časťou) na 
umiestenie veľkokapacitného kontajnera pre odpad zo 
záhrad alebo na umiestenie veľkokapacitného kontajnera 

Znenie ustanovenia bolo  upravené nasledovne: 
„Stále alebo dočasné zberné miesto je stanovište 
zbernej nádoby/kontajnera nachádzajúce sa 
na verejnom priestranstve alebo v ohradenom  
priestranstve, ktoré je sprístupnené držiteľovi 
odpadu a ktoré je určené hlavným mestom alebo 
na základe dohody mestskej časti hlavného mesta 
(ďalej len „mestská časť“) a hlavného mesta; a 
miesto určené mestskou časťou na umiestenie 
veľkokapacitného kontajnera pre odpad zo záhrad 
alebo na umiestenie veľkokapacitného kontajnera 

Akceptované 



 7

pre objemný odpad. 
 

Toto doplnenie navrhujeme vzhľadom k zaužívanej 
a osvedčenej praxi v mestskej časti Bratislava – Nové 
Mesto pri jarnom a jesennom upratovaní, kedy jednotlivé 
umiestnenia veľkokapacitných              kontajnerov na zber 
objemného odpadu sa pripravujú a odsúhlasujú miestnym 
zastupiteľstvom                 na základe požiadaviek občanov 
a návrhov poslancov, pričom umiestnenia sa často menia 
v rámci jednotlivých zberov či už na jar – jeseň alebo z roka 
na rok. 

pre objemný odpad v rámci harmonogramu zberu 
objemného odpadu zabezpečovaného mestskou 
časťou.“ 
 

  5. V znení § 2 ods. 16 navrhujeme nasledovné doplnenie: 
„Oprávnená osoba je právnická osoba alebo fyzická osoba-
podnikateľ, ktorá má s hlavným mestom uzatvorenú zmluvu 
podľa osobitného predpisu18) na vykonávanie zberu vrátane 
mobilného zberu a prepravy komunálnych odpadov, 
s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského 
a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. 
Oprávnenou osobou na zber odpadov z obalov a odpadov 
z neobalových výrobkov je právnická osoba alebo fyzická 
osoba-podnikateľ, ktorá má okrem zmluvy podľa 
predchádzajúcej vety uzatvorenú aj zmluvu s organizáciou 
zodpovednosti výrobcov pre obaly a odpadov 
z neobalových výrobkov, s ktorou má hlavné mesto 
uzatvorenú zmluvu na prevádzkovanie systému združeného 
nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových 
výrobkov.“ 

Podľa zákona o odpadoch ide o organizáciu 
zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá 
prevádzkuje systém združeného nakladania 
s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových 
výrobkov. 

Neakceptované 

  6. V znení § 3 ods. 4 žiadame o nasledovnú zmenu a 
doplnenie: 
„Na území hlavného mesta sa uplatňuje množstvový zber 
zmesového komunálneho odpadu podľa § 9 a § 10 až § 11 
tohto nariadenia a množstvový zber drobného stavebného 

 

Akceptované 



 8

odpadu podľa § 21 ods.5 až 7 tohto nariadenia.“ 
 
Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu na 
území hlavného mesta prebieha aj podľa            § 11 tohto 
ustanovenia, ktorým hlavné mesto upravuje podmienky 
zberu zmesového komunálneho odpadu do podzemných 
a polopodzemných kontajnerov. Keďže sa v ustanovení 
uvádza § 9, ktorý určuje počet, typ zberných nádob, 
kontajnerov, interval odvozu pre zmesový odpad 
a množstvový zber a § 10, ktorým hlavné mesto dáva 
možnosť použiť na zmesový komunálny odpad aj lisovací 
kontajner, máme za to, že doplnenie o ustanovenie §11 je 
nevyhnutné.   

  7. V znení § 3 ods. 6 žiadame o nasledovnú zmenu: 
„Hlavné mesto zabezpečuje zber a prepravu vianočných 
stromčekov z domácností v mesiacoch január až február 
marec bežného kalendárneho roka zo zberných miest podľa 
harmonogramu zberu na účely ich zhodnotenia v zmysle 
hierarchie odpadového hospodárstva.“ 
 
Pôvodné znenie tohto ustanovenia vymedzuje obdobie 
zberu práve na obdobie január až marec. Toto obdobie 
podľa skúseností je práve čas, kedy sa na zberných 
miestach objavujú vianočné stromčeky. Ak by toto obdobie 
bolo skrátené na mesiace január a február, máme za to, že 
zberné miesta by boli znečisťované práve vianočnými 
stromčekmi. A následne by pribúdal aj iný odpad podľa 
skúseností pri kontrole čistoty zberných miest. 

Pôvodné znenie VZN č. 4/2016 bolo január až 
marec, avšak podľa praktických skúseností už 
v marci nebývajú stromčeky, preto bolo 
ustanovenie zmenené na základe pripomienky 
spoločnosti OLO a.s. na január až február. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Neakceptované 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  8. V znení § 4, upravujúceho práva pôvodcu a držiteľa, 
žiadame o nasledovnú zmenu písm. e): 
„zber, pravidelný odvoz, zhodnotenie alebo zneškodnenie 

 
Akceptované 
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zmesového komunálneho odpadu podľa § 9 a § 10 až § 11 
tohto nariadenia,“ 
 
Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu na 
území hlavného mesta je umožnený aj prostredníctvom 
podzemných a polopodzemných kontajnerov, za podmienok 
uvedených práve v ustanovení § 11. 

  9. V znení § 4, upravujúceho práva pôvodcu a držiteľa, 
žiadame o nasledovnú zmenu písm. k): 
„zber a prepravu oddelene vytriedených odpadov 
z domácností s obsahom nebezpečných látok zo zberných 
miest určených na zhromažďovanie podľa § 20 22 tohto 
nariadenia,“ 
 
Podrobnosti o spôsobe a podmienkach zberu odpadu 
z domácností s obsahom nebezpečných látok sú upravené 
v ustanovení §22.  

 

Akceptované 

  10. V znení § 5 ods. 2, upravujúceho povinnosti pôvodcu 
a držiteľa, žiadame o nasledovnú zmenu písm. b): 
„triediť a zhromažďovať komunálny odpad podľa jeho 
jednotlivých zložiek uvedených v § 2 ods.3 ods.5 a ods.6 
tohto nariadenia ukladaním do vyhradených zberných 
nádob/kontajnerov/zberných vriec a veľkokapacitných 
kontajnerov umiestnených na stanovištiach, zberných 
dvoroch alebo zberných miestach na to určených hlavným 
mestom alebo mestskou časťou v súlade s týmto 
nariadením,“ 
 
Jednotlivé zložky komunálnych odpadov sú vymenované v § 
2 ods.5 a ods.6 tohto nariadenia a nie v ustanovení § 2 
ods.3.  

„Ods. 3“ bol nahradený „ods. 5“ z dôvodu, že 
odseku 6 je vymedzený zmesový odpad po 
vytriedení. 

Akceptované 
čiastočne 
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  11. V znení § 5 ods. 2, upravujúcom povinnosti pôvodcu 
a držiteľa, žiadame o nasledovnú zmenu písm. d): 
„ukladať zmesový odpad do zberných nádob/kontajnerov 
umiestnených výlučne na stanovištiach určených hlavným 
mestom a označených v písomnom potvrdení o prebratí 
a dodaní zbernej nádoby/kontajnera podľa §6 ods. 5 4 tohto 
nariadenia,“ 
 
Potvrdenie o prebratí a dodaní zbernej nádoby/kontajnera je 
riešená v ustanovení § 6 ods. 4. V pôvodne uvedenom 
ustanovení § 6 ods. 5 sa rieši potvrdenie o odobratí zbernej 
nádoby/kontajnera.  

 

Akceptované 

  12. V znení § 5 ods. 3, upravujúcom zákazy pre pôvodcu 
a držiteľa odpadov, žiadame o nasledovnú zmenu písm. c) 
„poškodzovať zbernú nádobu/kontajner, jej označenie 
a premiestňovať ju zo stanovišťa okrem času nevyhnutného 
na jej vyprázdnenie a údržbu podľa § 6 ods. 1 písm. d) 
a ods. 4 odobratí zbernej nádoby/ kontajnera podľa §6 
ods. 5 tohto nariadenia,“ 
 
Požadovaná zmena sa týka časti ustanovenia vzťahujúca sa 
na premiestňovanie zo stanovišťa, kde hlavné mesto 
zakazuje premiestňovanie s výnimkou premiestnenia na čas 
nevyhnutný na jej vyprázdnenie a údržbu a pri odobratí 
zbernej nádoby/kontajnera pri zániku zapojenia do systému 
zberu. 

Úprava v nasledovnom znení: 
„a ods. 3 a v prípade odobratia zbernej nádoby/ 
kontajnera podľa § 6 ods. 5 tohto nariadenia“. 
Premiestňovanie nádoby sa deje aj v prípade jej 
sprístupnenia z miesta nedostupného zvozovej 
technike oprávnenej osoby. 

Akceptované 

  13. Ustanovenie § 5 ods. 4 navrhujeme zmeniť nasledovne: 
„Ak držiteľ odpadu uloží do zbernej nádoby/kontajnera 
odpad v rozpore s odsekom 2 písm. e)  alebo uloží odpad 
podľa odseku 3 písm. a), oprávnená osoba upozorní na to 
hlavné mesto a správcu nehnuteľnosti, ktorý zabezpečí 

Odvoz sa považuje za vykonaný z dôvodu, že 
oprávnená osoba bola na mieste podľa 
harmonogramu za účelom vyprázdnenia 
nádob/kontajnerov. Táto služba je hradená 
z miestneho poplatku, a preto sa považuje za 

Neakceptované 
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odvoz a ďalšie nakladanie s odpadom uvedeným 
 v odseku 3 písm. a) v súlade s osobitnými predpismi27). 
V takom prípade nebude zberná nádoba/kontajner 
vyprázdnený oprávnenou osobou a odvoz sa bude 
považovať za vykonaný najneskôr na druhý deň odo dňa 
nahlásenia správcom o skutočnosti, že odpad podľa ods. 3 
písm. a) tohto ustanovenia bol odvezený na ďalšie 
nakladanie v zmysle osobitných predpisov.“ 
 
Dôvodom je skutočnosť, že odvoz komunálneho odpadu je 
spoplatnený miestnym poplatkom, ktorý uhrádza pôvodca 
odpadu. Po odstránení odpadu ako je horúci popol, uhynuté 
zviera, horľavý a výbušný odpad či nebezpečný odpad 
(zadefinované v ods. 3 písm. a)) má mať právo na odvoz 
komunálnych odpadov. A to aj napriek skutočnosti 
uvedenej v úvode tohto ustanovenia. Nemôže byť na ťarchu 
pôvodcu komunálneho odpadu, že v zbernej nádobe určenej 
sa objaví aj iný odpad – uvedený v § 5 ods. 3 písm. a) VZN.  

vykonanú. Keďže došlo k  uloženiu odpadu do 
nádoby v rozpore s VZN, ide o určitú sankciu za 
porušenie. Každý pôvodca komunálneho odpadu 
je povinný dodržiavať ustanovenia VZN.  
Právo na odvoz má pôvodca následne až po 
zabezpečení odstránenia rozporného stavu, a nie 
hneď nasledujúci deň. 

  14. V znení § 6 ods. 1, upravujúcom povinnosti správcu 
nehnuteľností, žiadame o zmenu odkazu pod čiarou v písm. 
b) z odkazu č. 21 na odkaz č. 23. 
 
Odkaz č. 21 sa odvoláva na Prílohu č. 2 zákona č.79 /2015 
Z. z., ktorý vypočítava všetky spôsoby zneškodňovania 
odpadu v súlade s týmto zákonom. Odkaz č. 23 sa odvoláva 
priamo na ustanovenie §80 Oznamovacia povinnosť zákona 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších predpisov.  

 

Akceptované 

  15. Ustanovenie § 6 ods.7, ktoré rieši postup hlavného mesta 
pri neúplných údajoch v oznámení podľa ods. 1 psím. a) až 
c) tohto paragrafu, a odvoláva sa na tlačivá zverejnené na 
webovom sídle hlavného mesta (Dane a poplatky) žiadame 
upraviť nasledovne: 
„Ak oznámenie podľa odseku 1 písm. a) až c) neobsahuje 

Prílohy boli vypustené z VZN z dôvodu, že sa 
môžu meniť a nie sú zásadné pre úpravu vo VZN. 
Kontrolou webovej stránky bolo potvrdené, že 
tlačivá sú zverejnené. 
Zároveň sú tlačivá dostupné na magistráte. Na 

Akceptované 
čiastočne 
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náležitosti uvedené v tlačive zverejnenom na webovom sídle 
hlavného mesta (Dane a poplatky) a v prílohe č. 1 až 4 
tohto nariadenia alebo ak označenie veľkosti zberných 
nádob/kontajnerov, počtu zberných nádob/kontajnerov 
a interval odvozu je v rozpore s § 9 alebo § 12 tohto 
nariadenia, alebo obsahuje neúplné údaje, hlavné mesto 
vyzve správcu nehnuteľnosti, aby v určenej lehote 
nedostatky odstránil.“ 

 
Po kontrole stránky sme zistili, že tlačivá sú výhradne uvedené 
na web stránke tak, že po ich spustení sa žiadateľ dostane na e-
Portál hlavného mesta resp. v texte k vzniku, zmene a zániku 
poplatkovej povinnosti sa uvádzajú tlačivá č.1-4, avšak tieto nie 
sú k dispozícii. Výhradne len na e-Portáli.  Vzhľadom na 
skutočnosť, že pôvodca nie je povinný mať k dispozícii internet, 
žiadame o doplnenie VZN o predmetné tlačivá 
v jednotlivých prílohách tohto nariadenia.  

základe pripomienky boli za slovom „tlačive“ 
vložené slová „a dostupnom na magistráte“. 

  16. V znení § 6 ods. 8 žiadame nasledovnú zmenu: 
„Ak správca nehnuteľnosti nedostatky oznámenia podľa 
odseku 9 7 v určenej lehote neodstráni, hlavné mesto určí 
typ zbernej nádoby/kontajnera a interval odvozu na základe 
predpokladanej produkcie odpadu pri zapojení sa do 
systému zberu podľa § 9 alebo § 12 tohto nariadenia, o čom 
vydá stanovisko a doručí ho správcovi nehnuteľnosti. “ 
 

Odsek 9, ktorý je uvádzaný v návrhu, ustanovuje povinnosti 
správcu nehnuteľností podľa § 2 ods. 14 písm. a) tohto 
nariadenia, teda pre rodinné domy. Odstránenie nedostatkov 
oznámenia rieši ods. 7 tohto paragrafu. 

 

Akceptované 

  17. V znení § 6 ods. 9 žiadame nasledovnú zmenu: 
„Správca nehnuteľností podľa § 2 ods. 14 písm. a) tohto 
nariadenia pre rodinný dom v individuálnej bytovej 
výstavbe požiada o kompostovací zásobník alebo zbernú 
nádobu podľa § 13 14 ods.4 tohto nariadenia.“ 
 

 

Akceptované 



 13 

Pôvodne uvádzaný § 13 odsek 4 v tomto ustanovení je 
o dohode o vytvorení zberného hniezda pre zber triedeného 
odpadu z papiera, skla, plastov, kovov a kompozitných 
obalov. Keďže ustanovenie § 6 ods. 9 je o zbere biologicky 
rozložiteľného odpadu zo zelene, je nutné sa odvolávať na 
ustanovenie § 14 ods. 4, podľa ktorého pre rodinný dom 
v individuálnej bytovej zástavbe je možné požiadať 
o zbernú nádobu pre biologicky rozložiteľný odpad zo 
zelene podľa tohto ustanovenia.  

  18. V znení § 9 ods. 1 písm. f)  navrhujeme doplniť nasledovne: 
„nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu ( 
napríklad chata, chatová osada, byt, nebytový priestor, 
záhrada, záhradkárska osada, hausbót)) najmenej 1 zberná 
nádoba s objemom 110/120 litrov s intervalom odvozu 
minimálne jedenkrát za dva týždne.“ 
 
Vzhľadom na definíciu nehnuteľnosti slúžiacej na 
individuálnu rekreáciu v ustanovení § 2 ods. 14 písm. h) 
tohto nariadenia navrhujeme doplniť aj pojem hausbót. 

 

Akceptované 

  19. V znení § 9 ods. 3 žiadame o nasledovnú zmenu: 
„Miestom určeným na zber zmesového odpadu je zberná 
nádoba/kontajner z pozinkovaného plechu alebo plastu 
čiernej farby umiestnená na stanovišti určenom v písomnom 
potvrdení o dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera 
podľa § 6 ods. 5  4 tohto nariadenia.“ 
 
Ustanovenie § 6 ods. 5 definuje náležitosti potvrdenia 
o odobratí zbernej nádoby/kontajnera. Miesto určené na 
zber sa uvádza v potvrdení o dodaní a prevzatí zbernej 
nádoby/kontajnera, 

 

Akceptované 

  20. V znení §12 ods. 5 žiadame nasledovnú zmenu: 
„Tabuľové sklo a iné sklo, ako je uvedené v odseku 2 písm. 
b) a tiež keramiku a porcelán, držiteľ odpadu odovzdá na 
zbernom dvore, na mieste určenom na zhromažďovanie 
odpadu alebo oprávnenej osobe počas kalendárového zberu 

Keramika a porcelán – taniere, vázy a pod. nie sú 
na báze skla, teda ani ako neobalový odpad zo 
skla. Nemožno ho zaradiť ani ako drobný 
stavebný odpad. Odovzdáva sa ako objemný 
odpad, ktorý nie je spáliteľný. 

Neakceptované 
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v súlade s harmonogramom zberu podľa §21 ods.2 písm. b) 
tohto nariadenia alebo oprávnenej osobe mimo 
harmonogramu zberu podľa § 21 ods.3 tohto nariadenia.“ 
 
Keramika a porcelán nie je objemný odpad. Jedine ak sa 
jedná o sanitárne obklady sociálnych zariadení a kuchyne. 
V tomto prípade však sa jedná o drobný stavebný odpad, 
ktorého systém zberu je uvedený v § 21 ods. 5 až 7 a nie 
ods. 2 a ods. 3. Tieto ustanovenia riešia výhradne systém 
zberu objemného odpadu. 
Vzhľadom na skutočnosť, že keramika a porcelán v rámci 
neobalových výrobkov by vypadli požadovanou zmenou zo 
systému zberu a nakladania s vytriedenými zložkami 
komunálnych odpadov, žiadame súčasne hlavné mesto, 
aby doriešil systém zberu tohto komunálneho odpadu. 

V prípade sanitárneho odpadu ho možno zaradiť 
medzi drobný stavebný odpad, lebo ide o odpad 
z bežných udržiavacích (stavebných) prác. 

  21. V znení §12 ods. 7 žiadame o nasledovnú zmenu: 
„Interval odvozu pre triedený zber odpadov z obalov 
a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu 
s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy a kompozitné obaly) 
v zberných nádobách/kontajneroch je jeden až dvakrát za 
týždeň, prípadne podľa potreby v závislosti od skutočnej 
produkcie odpadu. V prípade použitia zberných vriec na 
plasty a papier je interval odvozu 1 krát za mesiac týždeň. 
Interval odvozu pre kontajnery typu zvon je jedenkrát za 
štyri týždne, prípadne podľa potreby v závislosti od 
skutočnej produkcie odpadu.“ 
 
V znení § 12 ods. 1 sa uvádza farebné rozlíšenie zberných 
nádob/kontajnerov/zberných vriec pre jednotlivé neobalové 
výrobky a obaly (papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné 
obaly). Keďže v ods. 7 tohto paragrafu sa uvádzajú 
intervaly odvozu jednotlivých vytriedených zložiek 
komunálneho odpadu, pričom v prípade použitia zberných 
vriec sa uvádzajú len zložky plasty a papier, je znenie 
ustanovenia § 11 ods.1 zavádzajúce. Napriek tomu, že 

Interval odvozu bol nastavený na základe dohody 
s OLO a.s. a Natur-pack, a.s. pri zbere dvoch cca 
120 l vriec. Ide o efektívnejší a menej nákladný 
systém zberu a zároveň zabezpečí ochranu ŽP 
znížením intervalu prejazdu zvozovej techniky. 
Interval odvozu sa bude ešte nastavovať na 
základe praktických skúseností so skutočnou 
produkciou tohto odpadu.  
Objem vriec je približne 120 l zadefinovaný 
v § 12 ods. 1 písm. a) a c). Slovo približne 
znamená, že môžu byť podľa ponuky na trhu 
130 l alebo 150 l, nie 30 l, ani 240 l. 
V ods. 2 tohto ustanovenia bolo doplnené, že 
budú dodané v počte 2 kusy na každú zbieranú 
komoditu na kalendárny rok. 

Neakceptované 
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podľa dôvodovej správy sa systém zberu použitím zberných 
vriec týka všetkých vytriedených zložiek komunálneho 
odpadu, teda nielen papieru a plastov, zo znenia ustanovení 
§ 12 nie je zrejmé ako, v akých intervaloch a pre ktoré 
zložky bude zavedený zber použitím zberných vriec, napr. 
pre sklo a kovy. Preto okrem požadovanej zmeny 
v ustanovení § 12 ods. 7 žiadame, v prípade, že ods. 1 
tohto paragrafu sa netýka zberných vriec, aby boli 
vylúčené z ods. 1 a  uvedený spôsob ich zberu 
samostatne v odseku tohto paragrafového znenia. 
Úpravu intervalu odvozu použitím vrecového systému 
žiadame vzhľadom na skutočnosť, že nie je presne 
zadefinovaný objem vriec. Navyše ak by sa aj jednalo 
o objem 120 l vrecia, interval odvozu 1 krát za mesiac 
nedostačujúce.  

  22. V znení § 13 ods. 1 žiadame nasledovnú zmenu: 
„Miestom určeným na zber triedeného odpadu papiera, 
skla a plastov zbieraných spolu s kovmi a kompozitnými 
obalmi je zberná nádoba/kontajner umiestnená na 
stanovišti určenom v písomnom potvrdení o dodaní 
a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera podľa § 6 ods. 5 4 
tohto nariadenia; 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.“ 
 
Potvrdenie o dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera 
rieši ustanovenie § 6 ods. 4 a nie ods. 5.  

 

Akceptované 

  23. V znení § 13 ods. 5 žiadame nasledovnú zmenu: 
„Pre nebytovú budovu 15) 14), inžiniersku stavbu 16) 15) a inú 
nehnuteľnosť vo vlastníctve, v správe alebo v inom užívaní 
fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby 30) 
hlavné mesto určí typ zbernej nádoby/kontajnera podľa §12 

 

Akceptované 
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ods. 1 tohto nariadenia a interval odvozu na základe 
predpokladanej produkcie triedeného odpadu papiera, skla 
a plastov zbieraných spolu s kovmi a kompozitnými obalmi 
pri zapojení do systému zberu alebo na základe skutočnej 
produkcie odpadu pri zmene v zapojení v systéme zberu.“ 
 
Zmena pôvodných odkazov pod čiarou je v zmysle 
ustanovení § 2 ods. 14 písm. f) a písm. g). 

  24. V znení § 13 ods. 6 navrhujeme doplniť ustanovenie 
nasledovne: 
„Pre nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu 
(napríklad chata, chatová osada, byt, nebytový priestor, 
záhrada, záhradkárska osada, hausbót) platia primerane 
ustanovenia ods. 2 až 4.“ 
 
Definícia nehnuteľnosti slúžiacej  na individuálnu rekreáciu 
v ustanovení § 2 ods. 14 písm. h) obsahuje aj hausbót. 

 

Akceptované 

  25. V znení § 14 ods. 9 žiadame o nasledovné doplnenie: 
„O kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu podľa 
odseku 4 požiada správca nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 14 
písm. a) až c) tohto nariadenia vyplnením tlačiva. „Žiadosť 
o zapojenie, zmenu alebo zánik zapojenia do systému zberu 
odpadu zo záhrad“., ktoré je prílohou tohto nariadenia a 
na webovom sídle hlavného mesta (Dane a poplatky).“ 
 
Tak ako v § 6 ods. 7 tohto ustanovenia žiadame o doplnenie 
tlačiva do príloh navrhovaného VZN, rovnako je to aj pri 
tomto ustanovení. Súčasne, keďže žiadosť sa nachádza aj na 
webovom sídle hlavného mesta, uvádzame aj túto 
skutočnosť v požadovanej zmene znenia tohto ustanovenia.  

Prílohy boli z VZN vypustené, z dôvodu, že sa 
môžu meniť a nie sú zásadné pre úpravu vo VZN. 
Kontrolu webovej stránky bolo potvrdené, že 
tlačivá sú zverejnené. 
Zároveň sú tlačivá dostupné na magistráte. Na 
základe pripomienky bolo za slovom „tlačive“ 
vložené slová „a dostupnom na magistráte“. 

Neakceptované 

  26. V ustanovení § 14 ods. 17 žiadame nasledovnú zmenu: 
„Odpad zo zelene pochádzajúci zo záhradkárskych osád 
môže držiteľ odpadu odovzdať dvakrát do roka v rámci 
kalendárového zberu organizovaného mestskou časťou 
pristavením vozidla alebo iným vhodným spôsobom 

Podľa čl. 44 Štatútu zabezpečuje MČ zber a 
prepravu biologicky rozložiteľných odpadov zo 
záhrad, okrem domov v individuálnej bytovej 
výstavbe, a parkov vrátane odpadu z cintorínov v 
správe mestskej časti, spolupracuje 

Neakceptované 
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zohľadňujúcim miestne podmienky; mestská časť o tomto 
zbere informuje obyvateľov vopred na svojom webovom 
sídle alebo iným spôsobom v mieste obvyklým.“  

 
Vo vzťahu k zneniu § 14 ods. 17 upozorňujeme, že 
v súčasne platnom Štatúte hlavného mesta SR Bratislavy je 
odpad zo zelene v kompetencii mestskej časti výhradne 
v prípade, že vznikol           v záhradkárskych osadách a 
činnosťou verejnoprospešných služieb (čl. 43 ods. 3 
Štatútu). V rámci biologicky rozložiteľných odpadov zo 
záhrad v individuálnej bytovej zástavbe má mestská časť 
úlohu v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
výhradne pri spolupráci s Bratislavou pri vytváraní 
podmienok na zhodnocovanie tohto komunálneho odpadu.  
Zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky 
rozložiteľného odpadu zo záhrad z domov 
v individuálnej bytovej výstavbe a parkov vrátane 
odpadu z cintorínov v správe hlavného mesta je Čl. 42 
ods. 5 písm. e) Štatútu určená hlavnému mestu, nie 
mestskej časti.  Preto žiadame doplniť ustanovenie 
o špecifikáciu pôvodu tohto odpadu, teda zo 
záhradkárskych osád.  
Ak má hlavné mesto záujem, aby predmetný zber 
zabezpečovala  mestská časť v rámci kalendárového zberu, 
je nutné prehodnotiť výšku výnosu z poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá je 
prerozdeľovaná mestským častiam. Teda okrem úpravy čl. 
43 ods. 3 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je nutné 
súčasne zmeniť resp. upraviť čl. 91 ods. 1 písm. c), ktoré 
rieši rozdelenie tohto poplatku. 

s Bratislavou pri vytváraní podmienok na 
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov zo záhrad v individuálne bytovej 
výstavbe,82a) 
Odkaz pod čiarou 82a): § 14 ods. 8 písm. b) 
vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o 
odpadoch.  
Z miestneho poplatku sú prerozdeľované 
finančné prostriedky v zmysle Štatútu 
z miestneho poplatku na jednotlivé MČ. Za 
zavedenie systému zberu bioodpadu z rodinných 
domov a bytových domov sa nezvyšoval miestny 
poplatok. 
 
 

  27. V ustanovení § 15 ods. 1 žiadame o nasledovnú zmenu: 
„Hlavné mesto umožní zriadenia komunitného 
kompostoviska, ak o to požiada držiteľ biologicky 
rozložiteľného odpadu. Vzor žiadosti je zverejnený na 
webovom sídle hlavného mesta a v prílohe tohto 

Prílohy boli z VZN vypustené, z dôvodu, že sa 
môžu meniť a nie sú zásadné pre úpravu vo VZN. 
 Neakceptované 
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nariadenia.“ 
 
Tak ako v ustanoveniach § 6 ods. 7  a § 14 ods. 9 tohto 
ustanovenia žiadame o doplnenie tlačiva žiadosti do príloh 
navrhovaného VZN, rovnako je to aj pri tomto ustanovení. 
Súčasne, keďže žiadosť sa nachádza aj na webovom sídle 
hlavného mesta, uvádzame aj túto skutočnosť 
v požadovanej zmene znenia tohto ustanovenia.  

  28. V ustanovení § 16 ods. 2 žiadame o nasledovnú  zmenu: 
„Prevádzkovateľom kuchyne je aj právnická osoba alebo 
fyzická osoba-podnikateľ, ktorá zabezpečuje dočasne 
spoločné stravovanie na verejnom priestranstve (napríklad 
stánok s občerstvením, bufet); na tohto prevádzkovateľa 
kuchyne sa primerane vzťahujú ustanovenia odseku 4  a  6 
až 7.“  
 
Ustanovenie § 16 neobsahuje odsek 7. Tento bol vypustený, 
i keď máme za to, že hlavné mesto by malo mať informáciu 
o tom, či prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje nakladanie 
s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným 
odpadom sám alebo prostredníctvom inej osoby. Preto 
alternatívou požadovanej zmeny v tomto bode je: 
 
Doplnenie ustanovenia §16 ods. 7 nasledovne: 
„Prevádzkovateľ kuchyne písomne oznámi hlavnému 
mestu, či nakladanie s biologicky rozložiteľným 
kuchynským a reštauračným odpadom si zabezpečuje sám 
alebo prostredníctvom inej osoby, s ktorou uzatvoril 
zmluvu, a to do jedného mesiaca odo dňa podpísania 
zmluvy alebo odo dňa začatia samostatného 
zabezpečovania nakladania s biologicky rozložiteľným 
kuchynským a reštauračným odpadom.“   

 

Akceptované 

  29. V znení § 18 písm. e) žiadame nasledovnú zmenu: 
„na zbernom mieste určenom v harmonograme zberu 
v rámci kalendárového zberu komunálneho odpadu 

 
Akceptované 
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s obsahom nebezpečných látok podľa § 20 22 ods. 2 písm. 
b) tohto nariadenia,“ 
 
Zdôvodnenie požadovanej zmeny je rovnaké ako pre zmenu 
ustanovenia § 17 ods. 2 písm. b). 

  30. V znení § 18 písm. f) žiadame nasledovnú zmenu: 
„na zbernom dvore alebo iné inom zariadenie zariadení na 
zber komunálneho odpadu podľa osobitného predpisu34) 
alebo“ 

 

Akceptované 

  31. V znení § 19 písm. d) žiadame nasledovnú zmenu: 
„na zbernom dvore alebo iné inom zariadenie zariadení na 
zber komunálneho odpadu podľa osobitného predpisu34) 
alebo“ 

 

Akceptované 

  32. V ustanovení § 21 ods. 6 navrhujeme zmenu odkazu pod 
čiarou nasledovne:  
„Miestom určeným pre zber drobného stavebného odpadu 
je zberný dvor alebo iné zariadenie na zber komunálneho 
odpadu alebo drobného stavebného odpadu podľa 
osobitného predpisu 32) 34)“ 
 
Odkaz pod čiarou č.32 sa odvoláva na stavebný zákon. 
V tom prípade však mal spracovateľ pravdepodobne na 
mysli skôr §97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z., 
ktorý rieši súhlas na prevádzkovanie zariadenia ma zber 
odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku nebol 
daný súhlas podľa písm. a) až c) vrátane zberného dvora.  

 

Akceptované 

  33. V ustanovení § 24 ods. 1 tohto nariadenia, ktorý rieši 
nahlasovanie nezákonné umiestnenie odpadu podľa §15 
zákona č.79/2015 Z. z., sa uvádza, že formulár nahlásenia 
sa nachádza na webovom sídle hlavného mesta v záložke 
Služby a servis. Takáto záložka však webovom sídle 
hlavného mesta sa nenachádza. O „čiernych skládkach“ sa 
na webovom sídle hlavného mesta nachádza výhradne 

§ 24 ods. 1 znie: „(1) Umiestnenie odpadu na 
nehnuteľnosti v územnom obvode hlavného 
mesta, ktoré je v rozpore so zákonom o odpadoch 
(ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) 
môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická 
osoba oznámiť1) elektronicky na adrese 
zivotneprostredie@bratislava.sk alebo na stránke 

Akceptované 

 
1) §15 ods. 1  zákona č. 79/2015 Z. z.   



 20 

informácia a to v záložke Chcem vybaviť/Komunálny 
odpad/Čierne skládky. V rámci informácie o postupe 
riešenia nezákonne umiestneného odpadu sa síce uvádza 
formulár na nahlásenie nezákonne umiestneného odpadu, 
ale formulár sa tu nenachádza. Vzhľadom na túto 
skutočnosť žiadame, aby bol formulár zverejnený na 
webovom sídle a v nariadení riadne uvedené, kde sa tento 
formulár nachádza.  

www.odkazprestarostu.sk.“ 

 

     
6 Rača Vyjadrenie vedúceho oddelenia ŽP: „Ako MČ Bratislava - 

Rača k materiálu nebudeme mať pripomienky, a preto to 
na Miestne zastupiteľstvo nepôjde.“ 

 
 

     
7 

Vajnory Uznesenie č. 126/2020 zo dňa 16. apríla 2020 
Súhlasí s pripomienkami 

 
 

  

1. žiadame zmeniť v ustanovení § 12 ods.7 na  
„V prípade použitia zberných vriec na plasty a papier 
je interval odvozu 2 krát za mesiac“ 

Interval odvozu bol nastavený na základe dohody 
s OLO a.s. a Natur-pack, a.s. pri zbere dvoch cca 
120 l vriec. Ide o efektívnejší a menej nákladný 
systém zberu a zároveň ochranou ŽP znížením 
intervalu prejazdu zvozovej techniky. Interval 
odvozu sa bude ešte nastavovať na základe 
praktických skutočností so skutočnou produkciou 
tohto odpadu. 

Neakceptované 
 

  

2. žiadame doplniť formou prílohy presný popis 
triedeného zberu odpadu v individuálnej bytovej 
výstavbe formou zberných vriec plasty a papier, 

V ustanoveniach 12 a 13 je popísané, že pôjde 
o zhromažďovanie triedeného odpadu papiera do 
modrých vriec s objemom cca 120 l a bude sa 
zbierať 1 krát za mesiac, obdobne u plastov do 
žltých vriec, je uvedené určenie miesta zberu 
oprávnenou osobou. Bolo doplnené, že každý 
správca nehnuteľnosti dostane 2 ks vriec 
na kalendárny mesiac s informáciou  
o harmonograme zberu.  

Akceptované 
čiastočne 

  3. doplniť vo všetkých častiach VZN mimo možnosti Zberné nádoby na triedený odpad neboli súčasťou Neakceptované 
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zberu do zberných vriec aj možnosť zberu do 
zberných nádob na zber odpadov z obalov a 
neobalových výrobkov (papier, sklo, kovy, plasty, 
kompozitné obaly) z rodinných domov, 

systému zberu. Dodávať sa budú len vrecia, aj do 
tých domov, v ktorých sú zberné nádoby, avšak 
vykladať sa budú len vrecia. Zbierať sa budú len 
vrecia, nádoby z rodinných domov sa nebudú 
vyprázdňovať. 

  
4. rokovať o minimalizovaní dní (v týždni) odvozu 

odpadu z mestskej časti kumulovaním odvozu 
rôznych druhov odpadu najeden deň v týždni 

Logistika zberu bude nastavená na personálne 
a technické možnosti zberovej spoločnosti. 
Triedený odpad bude zvážaný vozidlom na papier 
a na plasty zvlášť, nie jedným vozidlom 
vzhľadom na zvozovú techniku. 

Neakceptované 

     
8 Karlova Ves Zasadnutie má byť až v júni, v máji budú zasadať 

Komisie.  
 

 

     
9 Dúbravka Stanovisko OŽP doručené starostom   
 

 

K § 2 ods. 1 
navrhujeme vypustiť vetu ..a je poplatníkom za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady podľa osobitného predpisu “ 
Pôvodca odpadu je každý koho činnosťou odpad vzniká bez 
ohľadu na to, či je poplatník alebo nie je. 

Na účely tohto návrhu nariadenia sa rozumie ten 
pôvodca, ktorý je zároveň poplatníkom za 
nehnuteľnosť, keďže môže mať vzťah 
k nehnuteľnosti, napr. schátranej alebo inak 
nepoužívateľnej; v takom prípade nie je povinný 
platiť poplatok, lebo sa na nej neprodukuje 
odpad. 

Neakceptované 

 

 

K § 2 ods. 5 písm. k) k definícií drobných stavebných odpadov 
- ako chce mesto určovať čo je drobný stavebný odpad a čo už 
nie? 

V zmysle § 12 ods. 6 zákona o odpadoch môžu fyzické 
osoby nakladať s drobným stavebným odpadom, s odpadom z 
jednoduchých stavieb (napr. rodinných domov) a z drobných 
stavieb. Ako chce hlavné mesto rozlišovať čo je drobný 
stavebný odpad - odpad s kat. č. 20 03 08 a čo je stavebný 
odpad skupiny 17, teda odpad pochádzajúci z jednoduchej 

Odpady zaraďuje držiteľ odpadu. Ak nevie odpad 
zaradiť, určí jeho zaradenie Okresný úrad 
s pôsobnosťou kraja. 
V súčasnosti posudzujeme odpad, či ide o drobný 
stavebný alebo stavebný podľa charakteru 
odpadu, napr. betón, asfaltová krytina, 
nezaraďujeme medzi drobné stavebné odpady, 
lebo je zrejmé, že nemohli vzniknúť v domácnosti 
pri udržiavacích prácach. Taktiež pri veľkom 
počte, napr. okien rovnakého typu je zrejmé, že 
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alebo drobnej stavby? Vrátane nahlasovania nezákonne 
umiestneného drobného stavebného odpadu a následnej 
povinnosti jeho likvidácie obcou v rámci konania podľa § 15 
zákona o odpadoch keď nebude vedieť rozlíšiť čo je odpad 
skupiny 20 a čo je odpad skupiny 17? 

nemôže ísť o odpad z udržiavacích prác, ale 
z rekonštrukcie väčšieho objektu, bytového 
domu, stavby a pod. 

 

 

K §14 ods. 6 mesto nemá právo určovať, či bude v rámci 
zabezpečovania nakladania s biologicky rozložiteľným 
komunálnym odpadom na území hlavného mesta obyvateľom v 
komplexnej bytovej zástavbe ponúkať iba kompostovací 
zásobník. 

Nakoľko § 14 ods. 8písm. b) bod 1 a 2 vyhlášky č. 
371/2015 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch umožňuje obyvateľovi, ktorý býva v 
komplexnej bytovej zástavbe s pozemkom so zeleňou alebo 
záhradou, ktorý je vo vlastníctve vlastníka bytového domu 
alebo bytu vybrať si či má záujem buď o kompostovací 
zásobník alebo o nádobu na biologicky rozložiteľný komunálny 
odpad tak ako obyvateľ v individuálnej bytovej výstavbe. 

Obec vo svojom VZN upravuje systém zberu 
a podľa § 14 ods. (8) vyhlášky č. 371/2015 Z. z.  
má právo (slovo „alebo“) si zvoliť jeden z týchto 
systémov, napr. môže určiť len používanie 
kompostovacieho zásobníka na celom území obce 
vzhľadom na to, že je to v zmysle hierarchie 
odpadového hospodárstva – s prioritou 
obmedzovania vzniku odpadu pred materiálovým 
zhodnotením. 

Neakceptované 

 

 
Prečo sú vo VZN úplne vyčlenení obyvatelia ktorí využili 
inštitút tzv. „adopcie zelene“, prečo na nich neplatia pravidlá 
rovnaké ako napríklad pri komunitnom kompostovaní. 

Hlavné mesto umožní zriadenie komunitného 
kompostoviska, ak o to požiada držiteľ 
biologicky rozložiteľného odpadu (§ 15 ods. 1). 
Obyvatelia využívajúci inštitút „adopcie zelene“ 
majú rovnaké pravidlá, pretože sú držiteľom 
bioodpadu. 

 

 

 

K § 18 mesto by sa malo zaviazať, že bude zoznam 
oprávnených osôb na nakladanie s komunálnym odpadom na 
území Bratislavy pravidelne a v stanovených intervaloch 
aktualizovať, vrátane miest určených na spätný zber 
elektroodpadu a použitých prenosných batérií a akumulátorov, 
nakoľko hlavné mesto sa vo VZN odvoláva na tieto zoznamy. 

Vo VZN je upravené, že hlavné mesto zverejňuje 
zoznam oprávnených osôb. Súčasťou je 
povinnosť ho aktualizovať, keďže sa zoznam 
oprávnených osôb mení. Hlavné mesto priebežne 
aktualizuje tento zoznam. 

Je upravené vo 
VZN 
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Mesto by malo upraviť ako má obyvateľ nakladať s použitými 
odpadovými pneumatikami a vo VZN zadefinovať, či ju môže 
držiteľ odovzdať aj na zbernom dvore alebo výlučne formou 
spätného zberu u distribútora pneumatík. 

V § 23 ods. 1 písm. g) je miestom pre zber 
pneumatík zberný dvor, ak má zmluvu na spätný 
odber autorizovanou osobou. V súčasnosti nemá 
zberný dvor záujem o uzavretie zmluvy 
o spätnom odbere vzhľadom na nevhodné 
podmienky autorizovanej osoby na zber 
pneumatík. 
Pneumatiky sa majú odovzdávať distribútorovi 
pneumatík. Pneumatiky nie sú komunálnym 
odpadom. 

Je upravené vo 
VZN 

     
     

10 
Lamač 

Nebude zaradené do zasadnutia, komunikácia medzi 
poslancami prebehne mailovo dňa 12.05.2020 

Bez pripomienok a zo znením súhlasia 

 
 

 

 

K predmetnému VZN komisia ŽPaHS a ani poslanci MČ 
BA – Lamač nemajú pripomienky a zo znením súhlasia. 
Posielam jeden komentár k danému VZN od p. 
poslankyne Hagovskej: 
„suhlasim. 
Avsak mrzi ma nasledovne, i ked viem, ze ciele su do roku 
2023, mozno aj skor aj toto zmenit: 
Hlavné mesto uplatňuje výnimku podľa § 81 ods. 21 písm. 
b)  zákona o odpadoch  a nezavádza triedený zber 
biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z 
domácností, keďže je zabezpečené energetické zhodnotenie 
tohto odpadu v spaľovni  odpadov činnosťou R1 (využitie 
odpadu najmä ako palivo alebo na získavanie energie 
iným spôsobom) .“  

 

 

     
11 Devín Uznesenie č. 98/2020 zo dňa 29.04.2020 

Odporúča schváliť s pripomienkami 
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1. jednoznačne stanoviť, že každý vlastník nehnuteľnosti 
podľa § 2 ods. (14) je povinný sa zapojiť do systému 
zberu odpadu a platiť tak za zber odpadu poplatok 

Toto ustanovenie vymedzuje pojem „správca 
nehnuteľnosti“ na účely tohto nariadenia. 
Povinnosť zapojiť sa do systému zberu je 
upravený v § 5 ods. 1. Výber poplatku upravuje 
VZN o poplatkoch za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady. 

Je upravené vo 
VZN 

  
2. rozšíriť právo pôvodcu odpadu na dezinfekciu 

kontajnera v mimoriadnych situáciách (napr. 
pandémia) na viac ako jedenkrát ročne (§ 4 pism. b)) 

Každý správca nehnuteľnosti má právo požiadať 
o dezinfekciu nádob spoločnosť OLO a.s. alebo si 
zaobstarať túto službu vo vlastnej réžii, avšak 
takáto dezinfekcia nie je súčasťou miestneho 
poplatku. 

Neakceptované 

  

3. zapracovať do príslušných paragrafov (napr. § 4,7,12) 
riešenia pre situácie, kedy sa ukáže nastavený vrecový 
režim ako intervalovo alebo kapacitne nedostatočný, 
umožniť dokúpenie a využívanie vlastných (farebne 
prispôsobených) vriec 

V systéme zberu budú použité potlačené vrecia. 
Pôvodca a držiteľ odpadu má podľa § 5 ods. 1 
písm. a) právo na: poskytnutie kontajnerov 
/zberných nádob/ zberných vriec v množstve 
a druhu zodpovedajúcom systému zberu a podľa 
§ 7 ods. 1 písm. b) má povinnosť oznámiť 
hlavnému mestu skutočnosť, ktorá má vplyv na 
zmenu v zapojení v systéme zberu. Na základe 
týchto ustanovení a preukázanej produkcie 
triedeného zberu (pri odvoze) je možný dodaj 
ďalších vriec. 

Je uvedené vo 
VZN 

  
4. vytvoriť možnosť pre dočasnú úpravu zapojenia sa v 

systéme zberu pre školy a školské zariadenia aj mimo 
obdobia prázdnin, napr. pri mimoriadnych situáciách 
(§ 8 ods. (2)) 

V prípade mimoriadnych situácií je možné 
nahlásiť hlavnému mestu zmenu zapojenia sa do 
systému zberu (§ 6 ods. 1 písm. b) VZN) 
v súvislosti so zmenou produkcie odpadu. Na 
základe uvedeného sa upraví interval odvozu 
alebo veľkosť, príp. počet nádob.  

Je upravené vo 
VZN 

  
5. vytvoriť možnosť, aby mohol byť interval odvozu 

zberných vriec na plasty a papier aj častejšie, ako 1 
krát za mesiac (§ 12 ods. (7)) 

Interval odvozu bol nastavený na základe dohody 
s OLO a.s. a Natur-pack, a.s. pri zbere dvoch cca 
120 l vriec. Ide o efektívnejší a menej nákladný 
systém zberu a zároveň ochranou ŽP znížením 

Neakceptované 
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intervalu prejazdu zvozovej techniky. Interval 
odvozu sa bude ešte nastavovať na základe 
skutočnej produkcie tohto odpadu. 

  

6. vytvoriť možnosť, aby mohli byť zberné nádoby na 
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad zbierané a 
prepravované aj z miest, ktoré nie sú dostupné 
zvozovej technike, napr. zriadením náhradných 
stanovíšť (§14, ods. (11)) 

V súčasnosti je možný zber a preprava bioodpadu 
z hnedých nádob aj v nedostupných lokalitách, ak 
správca nehnuteľnosti zabezpečí premiestnenie 
zbernej nádoby zo stanovišťa na odvozné miesto. 
Upravené v § 6 ods. 1 písm. d) a e)  „z miest 
dostupných zvozovej technike zberovej 
spoločnosti a lokalít odsúhlasených hlavným 
mestom.“ 

Je upravené vo 
VZN 

  7. do celého VZN doplniť na príslušné miesta aj 
informácie vzťahujúce sa k zberným vreciam, napr. § 
5,6,12 

Podrobné informácie sú uvedené v § 12. V § 5 a 6 
nariadenia sú uvedené odkazy na toto 
ustanovenie. 

Neakceptované 

  8. zadefinovať všade, kam je to predmetné, 
režim/prevádzku pozostatku doterajších zberných 
miest – konkrétne pre zelené zvony na sklo v zástavbe 
RD 

Miesto a podmienky pre umiestňovanie zvonov 
na sklo v IBV sú uvedené v § 13, interval odvozu 
je v § 12 (1 krát za mesiac). 

Je upravené vo 
VZN 

  
9. zaniesť do VZN povinné, pravidelne aktualizované, 

prílohy s mapami trás pre pohyb zberovej techniky 
a bodmi zberných miest pre jednotlivé druhy 
zberových nádob/vriec 

Trasy pre pohyb zberovej techniky sa bude 
vyvíjať na základe praktických skúseností 
a nastavenej logistiky oprávnenej osoby. Bude sa 
meniť. Ide o zavedenie I. etapy tohto systému 
zberu (Pilotný projekt).  

Neakceptované 

  

10. požadujeme zachovať zberné hniezda v obci 

Dôvodom zrušenia je znečisťovanie zberných 
hniezd iným odpadom, ako pre ktoré sú určené, 
zneužívanie prevádzkovateľmi, ktorí sú povinní 
podľa zákona o odpadoch zabezpečiť si zber 
a prepravu na svoje náklady u oprávnenej osoby, 
zvýšenie komfortu obyvateľov rodinných domov 
na základe ich požiadaviek zbierať odpad spred 
domov. Ide o zabezpečenie čistoty na území 
mesta, mestských častí. Táto činnosť by bolo 

Neakceptované 
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duplicitná. Zberné hniezda budú zachované len 
v prípade nedostupných lokalít. 

  
11. musí prebehnúť verejná diskusia v rámci technických 

možností s občanmi hlavného mesta vzhľadom na 
rozsiahle otázky tohto VZN na vplyv našich mestských 
častí a jej občanov podobne ako v prípade parkovacej 
politiky. 

Zber a preprava nebude mať vplyv, ani 
požiadavky na obmedzovanie parkovania. Ide 
o jednoduchý systém zberu, ktorým sa vykonáva 
už dnes zber a preprava komunálnych odpadov 
z rodinných domov. Hlavné mesto s organizáciou 
zodpovednosti výrobcov – Natur-pack, a.s. 
zabezpečia kampaň na propagáciu zberu. 

 

     
12 Devínska Nová Ves Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Devínska 

Nová Ves (MZ) nerokovalo o návrhu VZN o odpadoch, 
navrhuje použiť fikciu, že MZ k predloženému návrhu 
VZN o odpadoch nemá pripomienky 

 

 

     
13 Záhorská Bystrica Stanovisko odborného útvaru zaslané p. starostom.   
  

1. jednoznačne stanoviť, že každý vlastník nehnuteľnosti 
je povinný sa zapojiť do systému zberu komunálneho 
odpadu a platiť tak za zber odpadu poplatok 

Povinnosť zapojiť sa do systému zberu je 
upravená v § 5 návrhu VZN o odpadoch, podľa 
ktorého „Pôvodca odpadu je povinný zapojiť sa 
do systému zberu prostredníctvom správcu 
nehnuteľnosti podľa § 6 tohto nariadenia; 
povinnosť zapojiť sa do systému zberu pôvodcovi 
odpadu vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť 
uvedená v osobitom predpise.“ Osobitným 
predpisom je zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady, v ktorom je 
upravená povinnosť platiť za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady.    

Je upravené vo 
VZN 

  2. je potrebné zapojiť do systému zberu komunálneho 
odpadu záhradkárske lokality a všetkých užívateľov 
chatiek (v súčasnosti postačuje ak majiteľ chatky platí 

Povinnosť zapojiť sa do systému zberu majú aj 
pôvodcovia užívajúci nehnuteľnosť na 
individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová 

Je upravené vo 
VZN 
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poplatok na adrese trvalého pobytu)   osada, byt, nebytový priestor, záhrada, 
záhradkárska osada, hausbót), pre ktorých je 
určená najmenej 1  zberná nádoba s objemom 
110/120 litrov s intervalom odvozu minimálne 
jedenkrát za dva týždne (§ 9 ods. 1 písm. f návrhu 
VZN). 

  

3. vytvoriť možnosť, aby mohli byť zberné nádoby na 
biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad zbierané a 
prepravované aj z miest, ktoré nie sú dostupné 
zvozovej technike, napr. zriadením náhradných 
stanovíšť 

V súčasnosti je možný zber a preprava bioodpadu 
z hnedých nádob aj v nedostupných lokalitách, ak 
správca nehnuteľnosti zabezpečí premiestnenie 
zbernej nádoby zo stanovišťa na odvozné miesto. 
Upravené v § 6 ods. 1 písm. d) a e) návrhu VZN  
„z miest dostupných zvozovej technike zberovej 
spoločnosti a lokalít odsúhlasených hlavným 
mestom.“ 

Je upravené vo 
VZN 

  

4. zaviesť dezinfekciu kontajnerov v stanovištiach na 
separovaný odpad a to v pravidelných intervaloch 
aspoň 2 krát ročne a v prípadoch mimoriadnej situácie 
ako napr. pandémia aj častejšie 

Každý správca nehnuteľnosti má právo požiadať 
o dezinfekciu nádob spoločnosť OLO a.s. alebo si 
zaobstarať túto službu vo vlastnej réžii, avšak 
takáto dezinfekcia nie je súčasťou miestneho 
poplatku. Podľa Občianskeho zákonníka ide 
o výpožičku. Vypožičiavateľ je oprávnený užívať 
nádoby/ kontajner riadne a v súlade s účelom, 
ktorému obvykle slúži. Každý, kto od iného 
prevzal vec, ktorá má byť predmetom jeho 
záväzku, zodpovedá za jej užívanie. 

Neakceptované 

  

5. vytvoriť možnosť, aby mohol byť interval odvozu 
zberných vriec na plasty a papier 1 krát za 2 týždne, 1 
krát za mesiac je nedostatočný interval zvozu pri 
súčasnej produkcii odpadov 

Interval odvozu bol nastavený na základe dohody 
s OLO a.s. a Natur-pack, a.s. pri zbere dvoch cca 
120 l vriec. Ide o efektívnejší a menej nákladný 
systém zberu a zároveň ochranou ŽP znížením 
intervalu prejazdu zvozovej techniky. Interval 
odvozu sa bude ešte nastavovať na základe 
praktických skúseností so skutočnou produkciou 
tohto odpadu. 

Neakceptované 
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6. vytvoriť možnosť jednorazového zakúpenia farebných 
plastových nádob na separovaný odpad a takto 
nahradiť plastové vrecia  

Vyprázdňovanie nádob spôsobuje hluk pri 
doklepnutí nádoby o zvozovú techniku, aby sa 
nádoba vyprázdnila. Vrecovým zberom sa má 
eliminovať hluk a zabezpečiť rýchlejšia obsluha 
zberu vriec. Nádoby si pôvodcovia môžu zakúpiť, 
avšak vykladať budú len vrecia. 

Neakceptované 

  

7. umožniť dokúpenie a využívanie vlastných farebne 
prispôsobených vriec v prípade, že nastavený vrecový 
režim sa ukáže intervalovo alebo kapacitne 
nedostatočný 

V systéme zberu budú použité potlačené vrecia. 
Pôvodca a držiteľ odpadu má podľa § 5 ods. 1 
písm. a) právo na: poskytnutie kontajnerov 
/zberných nádob/ zberných vriec v množstve 
a druhu zodpovedajúcom systému zberu a podľa 
§ 7 ods. 1 písm. b) má povinnosť oznámiť 
hlavnému mestu skutočnosť, ktorá má vplyv na 
zmenu v zapojení v systéme zberu. Na základe 
týchto ustanovení a preukázanej produkcie 
triedeného zberu (pri odvoze) je možný dodaj 
ďalších vriec.  

Neakceptované 

  8. do návrhu VZN doplniť na príslušné miesta všetky 
informácie vzťahujúce sa k vrecovému zberu 
separovaného odpadu 

??? 
??? 

  

9. požadujeme zachovať zberné hniezda v mestskej časti  

Dôvodom zrušenia je znečisťovanie zberných 
hniezd iným odpadom, ako pre ktoré sú určené, 
zneužívanie prevádzkovateľmi, ktorí sú povinní 
podľa zákona o odpadoch zabezpečiť si zber 
a prepravu na svoje náklady u oprávnenej osoby, 
zvýšenie komfortu obyvateľov rodinných domov 
na základe ich požiadaviek zbierať odpad spred 
domov. Ide o zabezpečenie čistoty na území 
mesta, mestských častí. Táto činnosť by bolo 
duplicitná. Zberné hniezda budú zachované len 
v prípade nedostupných lokalít. 

Neakceptované 

  10. musí prebehnúť verejná diskusia v rámci technických Hlavné mesto s organizáciou zodpovednosti  
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možností s občanmi hlavného mesta vzhľadom na 
rozsiahle otázky tohto VZN na vplyv dotknutých 
mestských častí a jej občanov 

výrobcov – Natur-pack, a.s. zabezpečia kampaň 
na propagáciu zberu. 

     
 Petržalka    
  Poslancov oslovili, ale do dnešného dňa neboli doručené 

pripomienky. Máme teda za to, že pripomienky nemajú. Je 
však potrebné zohľadniť aj to, že pre pandémiu sa 
nekonali zasadnutia komisií a materiál nebol predložený 
na ostatnom zastupiteľstve. 

 

 

     
15 Jarovce Uznesenie č. 104/2020 z 27.4.2020 

Súhlasí s návrhom 
 

 

     
16 Rusovce Uznesenie č. 185 z 05.05.2020 

Súhlasí s pripomienkami 
 

 

  1. Mestská časť Bratislava-Rusovce odporúča zvážiť 
zavedenie mechanizmu zníženia poplatku za komunálny 
odpad a drobné stavebné odpady pre správcu 
nehnuteľnosti pre rodinný dom, ktorý nebude využívať 
zbernú nádobu na odvoz odpadu zo záhrad, ale bude 
tento odpad zhodnocovať v kompostovacom zásobníku. 

Miestny poplatok rieši VZN č. 13/2012 
o miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
zmien a doplnkov. Tento návrh rieši technickú 
stránku – systém zberu a prepravy. 

 

  2. Mestská časť Bratislava-Rusovce navrhuje umožniť 
kombináciu vrecového systému zberu separovaného 
odpadu a zberných hniezd. 

Dôvodom zrušenia je znečisťovanie zberných 
hniezd iným odpadom, ako pre ktoré sú určené, 
zneužívanie prevádzkovateľmi, ktorí sú povinní 
podľa zákona o odpadoch zabezpečiť si zber 
a prepravu na svoje náklady u oprávnenej osoby, 
zvýšenie komfortu obyvateľov rodinných domov 
na základe ich požiadaviek zbierať odpad spred 
domov. Ide o zabezpečenie čistoty na území 
mesta, mestských častí. Táto činnosť by bola 
duplicitná. Zberné hniezda budú zachované len 

Neakceptované 
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v prípade nedostupných lokalít. 
  3. Mestská časť Bratislava-Rusovce odporúča nastaviť 

možnosť prehodnocovania intenzity zberu a odvozu 
odpadu podľa potreby. Prehodnocovanie navrhujeme 1 
x ročne. 

Interval odvozu zmesového odpadu sa nastavuje 
na základe zmeny produkcie odpadu nadväzne na 
žiadosť správcu nehnuteľnosti (§ 6 ods. 1 písm. 
b) – zmena zapojenia sa do systému zberu), ktorý 
má prehľad o množstve vyprodukovaného 
odpadu a má záujem o čo najnižší poplatok za 
zber a prepravu komunálneho odpadu. 

Neakceptované 

  § 2 od. 7 Znenie odseku doplniť: za slová „typizovanou 
nádobou určenou na ukladanie“ doplniť zmesového 
odpadu alebo“. 
Zberné nádoby, kontajnery, veľkokapacitné kontajnery 
a odpadový kôš budú určené aj na ukladanie zmesového 
odpadu, ktorý je nevytriedeným komunálnym odpadom 
alebo komunálnym odpadom po oddelení zložiek 
komunálneho odpadu. 

Vložené boli slová „zmesového odpadu“ za 
slovami „zložiek komunálneho odpadu“. 

Akceptované 
 

  § 2 ods. 10  
Vypustiť časť vety „s kapacitou 10 ton ročne“. 
Odôvodnenie: Obmedzenie nemá oporu v zákone. 
Komunitné kompostovanie nie je limitované hmotnosťou. 
Ak je potreba zaviesť obmedzenie, je možné limitovať nie 
množstvo vyrobeného kompostu, ale množstvo vstupných 
surovín. Navyše, obmedzenie je ťažko kontrolovateľné.  

Podľa § 97 ods. 1 písm. c) bod 3. zákona 
o odpadoch  
 „(1) Orgány štátnej správy odpadového 
hospodárstva udeľujú súhlas na prevádzkovanie 
zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem 
3. zariadenia na zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného komunálneho odpadu zo zelene, 
ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton, a“ 
Upravené na 100 t v súvislosti so zákonom 
o odpadoch a vyhláškou č. 371/2015 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona 
o odpadoch. Nad 100 t je potrebný súhlas 
Okresného úradu. 

Akceptované 
čiastočne 

  § 4 písm. b) doplniť vetu o „v prípade odôvodnených 
prípadoch ako je pandémia, aj častejšie“. 
Odôvodnenie: V mimoriadnych situáciách ako je 

Každý správca nehnuteľnosti má právo požiadať 
o dezinfekciu nádob spoločnosť OLO a.s. alebo si 
zaobstarať túto službu vo vlastnej réžii, avšak 

Neakceptované 
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pandémia  je zmysluplné dať právo pôvodcovi odpadu na 
dezinfekciu kontajnera viac ako raz ročne. 

takáto dezinfekcia nie je súčasťou miestneho 
poplatku. Kontajnery sú zapožičanou vecou, 
o ktorú sa starajú užívatelia kontajnerov, ktoré 
majú zapožičané od oprávnenej osoby. 

  § 5 ods. 2 písm. d) za slová „na stanovištiach určených 
hlavným mestom“ doplniť „alebo mestskou časťou“. 
Odôvodnenie: Mestské časti najlepšie poznajú svoje 
územie a možnosti umiestňovania nádob. 

 

Akceptované  

  § 5 ods. 2 písm. f) vynechať slová „plechovku, papierový 
odpad“. 
Odôvodnenie: Na tento odpad existuje podľa § 45 ods. 2 
písmeno b) povinnosť ich triedenia. Nemali by sme 
pôvodcov odpadov nabádať týmto ustanovením k jej 
porušovaniu (ani nepriamo). 

Toto ustanovenie sa týka verejných priestranstiev. 
Ak si návštevník alebo osoba zakúpi, napr. nápoj 
v plechovke z rýchleho občerstvenia, má odpad 
po jeho požití vložiť do odpadkového koša alebo 
do kontajnera na triedený odpad tak, aby z koša 
alebo inej zbernej nádoby nevypadával.  

Neakceptované 

  § 7 Doplniť ustanovenie, umožňujúce individuálne 
dokúpiť vrecia na separovaný odpad v prípade zapojenia 
sa do vrecového zberu. 
Odôvodnenie: V prípade, ak sa ukáže nastavený interval 
vrecového zberu ako nedostatočný, je zmysluplné umožniť 
dokúpenie farebných vriec na separovaný odpad. 

V systéme zberu budú použité potlačené vrecia. 
Pôvodca a držiteľ odpadu má podľa § 5 ods. 1 
písm. a) právo na: poskytnutie kontajnerov 
/zberných nádob/ zberných vriec v množstve 
a druhu zodpovedajúcom systému zberu a podľa 
§ 7 ods. 1 písm. b) má povinnosť oznámiť 
hlavnému mestu skutočnosť, ktorá má vplyv na 
zmenu v zapojení v systéme zberu. Na základe 
týchto ustanovení a preukázanej produkcie 
triedeného zberu (pri odvoze) je možný dodaj 
ďalších vriec. Pôvodca si nemusí kupovať na 
vlastné náklady vrecia, má právo na ich dodanie 
v potrebnom počte. 

Neakceptované 

  § 8 ods. 2 Na koniec prvej vety doplniť: „prípadne 
v odôvodnených prípadoch ako e pandémia aj v ďalších 
obdobiach“. 
Odôvodnenie: V mimoriadnych situáciách ako je 
pandémia dáva zmysel umožniť dočasnú zmenu zapojenia 

Toto ustanovenie upravuje podmienky zmeny 
zapojenia sa škôl počas prázdnin v systéme zberu. 
Toto ustanovenie neupravuje údržbu nádoby. 
Považujeme to za irelevantné. 

Neakceptované 
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sa pre školy a školské zariadenia aj mimo obdobia 
prázdnin. 

  § 9 ods. 1 písm. a) prinajmenšom“ nahradiť slovo 
„minimálne“ slovom „spravidla“. 
Ideálne prehodnotiť tento spôsob definovania 
minimálneho odvozu iným spôsobom, motivujúcim 
k minimalizácii tvorby odpadu. 
Ak by mala súčasná verzia zostať, tak 4 osoby na 1 ks 
120 l nádoby je málo. Bežne majú v obciach a mestách 5 
až 6 osôb. 
Odôvodnenie: 
Ak mesto stanoví minimálny interval a veľkosť nádoby, 
tvorca odpadu nebude motivovaný k jeho minimalizácii. 
Naopak, môže to viesť k nadmernej produkcii odpadov 
a pocitu „načo budem predchádzať vzniku odpadov 
a triediť vzniknuté odpady, keď aj tak musím zaplatiť za 
vývoz nádoby“. 

Interval odvozu je nastavený na základe 
praktických skúseností s produkciou odpadu na 
území Bratislavy a ide o použitie nádoby 8 
osobami, lebo 120 l nádoba je určená do 4 osôb 
pri intervale odvozu jeden krát 14 dní. 

Je upravené vo 
VZN 

  § 9 ods. 1 písm. b) a c) Obdoba tej istej pripomienky. V prípade písm. b) a c) je to pre 12 osôb pri 
použití 240 l nádoby a v prípade písm. c) pri 
použití 1 ks 1 100 l kontajnera pre 30 osôb. 
V prípade písm. b) a c) bolo zohľadnené triedenie 
už pri tvorbe VZN č. 4/2016, pretože 
v predchádzajúcom VZN bolo pre písm. b) 
14 osôb a písm. c) pri nezavedenom triedenom 
zbere pre 25 osôb.   

Neakceptované 

  § 9 ods. 1 písm. f) Nahradiť slovo „minimálne“ slovom 
„spravidla“. 
Príklad: seniorka, ktorá má záhradku o rozmere 100 m 2. 
Je sama, BRKO si kompostuje. Za 14 dní vyprodukuje 
odpad pár ks obalov, ktoré má povinnosť triediť. 120 l 
nádobu odvážanú 1krát za 14 dní nepotrebuje. Tu ide 
návrh proti princípu podpory predchádzania vzniku 

V prípade jednej samostatne alebo dvoch 
samostatne bývajúcich osobách je vo VZN 
o poplatkoch stanovená nižšia sadzba poplatku 
práve z dôvodu zohľadnenia nižšej produkcie 
odpadu vyprodukovaného jednou alebo dvomi 
osobami. V prípade jednej osoby je potom určený 
poplatok nižší ako 60 % a v prípade dvoch osôb 

Neakceptované 
Upravené vo 

VZN o 
poplatkoch 
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odpadu. Ľudia, ktorí musia mať nádobu a platia častý 
vývoz, ju často naplnia aj vtedy, keď odpady nemajú – 
burinou, lístím, konármi, hlinou, kameňmi – čímkoľvek, 
len aby ju naplnili – podľa filozofie „keď platím, tak nech 
je plná“. 

je poplatok 80 %. 

  § 9 ods. 3 Nahradiť odkaz „podľa § 6 ods. 5“ odkazom 
„podľa § 6 ods. 4“. 
Odôvodnenie: Pôvodný odkaz na § 6 ods. 5 sa vzťahuje na 
„potvrdenie o odobratí zbernej nádoby/kontajnera“, preto 
je správny odkaz na § 6 ods. 4, v ktorom ide o dodaní 
a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera“. 

 

Akceptované 

  § 9 ods. 6 Nahradiť slová „sa určuje“ slovami „môže 
slúžiť“. 
Ustanovenie tak ako je napísané, je v rozpore s odpadovou 
hierarchiou. Podľa neho nemôže  domácnosť BRKO, ktoré 
vzniká v kuchyni (napr. šupky zo zemiakov a inej zeleniny 
a ovocia) svojpomocne kompostovať alebo komunitného 
kompostovania – čo je najvyššia priorita hierarchie. 

Podľa zákona o odpadoch obec uvedie dôvod 
nezavedenia triedeného zberu bioodpadu 
z kuchýň domácností vo VZN. Na území 
Bratislavy sa nezavádza triedený zber bioodpadu 
z kuchýň na základe splnomocnenia obcí 
zákonom o odpadoch, podľa ktorého nie je 
povinné zaviesť tento triedený zber v prípade 
využívania spaľovne, ktorá je kategorizovaná ako 
zariadenie na zhodnocovanie odpadu spôsobom 
R1. Nezavedenie zberu je upravené v § 3 ods. 5 
a je v súlade so zákonom o odpadoch.   

Neakceptované 

  § 10 ods. 4 Nahradiť slovo „minimálne“ slovom 
„spravidla“. 
Pokiaľ sa v zmesovom KO nenachádza biologicky 
rozložiteľná zložka, nie je dôvod zákonne stanoviť 
minimálnu frekvenciu zvozu – ide to proti filozofii 
minimalizácie tvorby odpadu. 

Ustanovenie upravuje zhromažďovanie odpadu 
v troj- až päťkubíkových lisovacích 
kontajneroch a je v súlade s hygienickými 
požiadavkami. V prípade nižšej produkcie 
odpadu môže správca nehnuteľnosti využívať 
kontajnery 1 100 litrové, potom nie je 
opodstatnené použitie lisovacieho kontajnera. 

Neakceptované 

  § 11 ods. 3 Na začiatok odseku pridať „Pokiaľ pôvodca 
alebo správca nepreukáže nižšiu produkciu odpadu“. 
Pri počtoch obyvateľov na určitú veľkosť nádoby 

Používanie polopodzemných kontajnerov je 
opätovne nastavený na základe praktických 
skúseností s produkciou odpadu 

Neakceptované 
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navrhujeme pridať vetu, ktorá umožňuje výnimku (nie len 
v prípade polopodzemných kontajnerov ale všeobecne). 
Mesto má tak možnosť zmeniť objem alebo frekvenciu 
vývozu – ak by navrhovaný nepostačoval alebo bol 
zbytočne častý. 

vyprodukovaného určitým počtom osôb 
užívajúcich takýto kontajner. Je tam dostatočné 
rozpätie počtom pôvodcov - pre 150-180 osôb. 

  § 12 ods. 2 písm. a), b), c) Doplniť aj zberné vrecia: „do 
zbernej nádoby/kontajnera/zberného vreca ...“ 
Technická pripomienka. 

Požiadavka nie je zapracovaná v písm. b), lebo 
vrecový zber bude len pre papier a plasty 
zbierané spolu s kovmi a VKM, nie skla.  

Akceptované 
čiastočne 

  § 12 ods. 3 Vypustiť „tabuľové sklo“ a „polystyrén“. 
Mesto je povinné zaviesť triedený zber celého rozsahu 
skla a plastov. 

Tieto komodity sa zbierajú na zbernom dvore, nie 
do kontajnerov. Čiže vo VZN je upravený systém 
zberu týchto komodít. 

Neakceptované 

  § 12 ods. 6 Nahradiť slovo „polystyrén“ slovami 
„objemný penový polystyrén“. 
Polystyrén poznáme penový, ale PS sú aj napr. tégliky od 
jogurtov. 
Penový PS môže byť napr. používaný na zatepľovanie, ale 
môže byť to aj malý PS, ktorý občan kúpil spoločne 
s rádiom (je to obal a patrí do žltej nádoby). Väčší PS 
(napr. z chladničky) nech sa nosí na zberný dvor, ale malé 
kusy by mali patriť do žltej nádoby, inak skončia 
v zmesovom odpade. 

Tégliky od jogurtov v prípade, že nie sú 
znečistené, sú napísané medzi zložkami, ktoré 
patria do žltých nádob/kontajnerov/zberných 
vriec. Polystyrén nepatrí do triedeného zberu, ak 
sú jeho rozmery spôsobujúce výrazné zaplnenie 
kontajnera. 

Akceptované 

  § 12 ods. 7 Za slová „1 krát za mesiac“ doplniť „prípadne 
podľa potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu. 
Presne stanovený interval raz za mesiac v prípade použitia 
zberných vriec je málo flexibilný. Občan by mal mať 
možnosť častejšieho intervalu odvozu zberných vriec na 
separovaný odpad, než iba raz mesačne, inak bude 
demotivovaný, pretože sa mu budú vrecia hromadiť. 

Interval odvozu bol nastavený na základe dohody 
s OLO a.s. a Natur-pack, a.s. pri zbere dvoch cca 
120 l vriec. Ide o efektívnejší a menej nákladný 
systém zberu a zároveň ochranou ŽP znížením 
intervalu prejazdu zvozovej techniky. Interval 
odvozu sa bude ešte nastavovať na základe 
praktických skúseností so skutočnou produkciou 
tohto odpadu. 

Neakceptované 

  § 14 ods. 1 Navrhované znenie prvej vety: „Držiteľ 
odpadu prednostne predchádza vzniku odpadu zo záhrad 
individuálnym alebo komunitným kompostovaním 

 
Akceptované 
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v kompostovacom zariadení ...“. 
Navrhované znenie § 14 ods. 1 by bolo obdobné ako 
znenie § 16 ods. 1, kde je uvedené „prevádzkovateľ 
kuchyne prednostne predchádza vzniku odpadu ...“. Ak by 
zostalo pôvodné znenie tohto ustanovenia s výrazom „je 
povinný“, znamenalo by to zároveň aj následnú povinnosť 
Mesta túto povinnosť kontrolovať. Kontrola 
a posudzovanie povinnosti držiteľa odpadu kompostovať, 
ak je to účelné a možné, by bolo zo strany Mesta veľmi 
problematické až nevykonateľné. 

  § 15 od. 3 Doplnenie nového písm.: f) zabezpečené tak, 
aby bolo prístupné len zaškoleným členom komunity, 
napr. uzamknuté visiacim zámkom. 
Týmto zabezpečíme zvýšenie kontroly nad vhadzovaním 
nežiadúcich odpadov do kompostéra. 

f) ) zabezpečené tak, aby bolo prístupné len 
zaškoleným členom komunity. 

Akceptované 

  § 17 ods. 2 Odstrániť písm. d). 
Týmto VZN sa vytvára systém triedenia; vytriedený odpad 
nechceme posielať na spálenie. 

Sú vytvorené podmienky na odovzdávanie 
odpadov z olejov a tukov; jednou z možností je aj 
zber v uzavretých fľašiach so zmesovým 
komunálnym odpadom, keďže sa uplatňuje 
výnimka zo zákona o odpadoch, podľa sa  
v prípade zariadenia na zhodnocovanie odpadov 
spôsobom R1 môže bioodpad z kuchýň zbierať 
spolu so zmesovým odpadom. 

Neakceptované 

  § 21 ods. 7 Za slovo „váženie“ pridať alebo „odhadnutie“. 
Nie každý zberný dvor v meste má váhu. Podľa zákona sa 
môže množstvo aj odhadnúť. Používa sa k tomu tabuľka 
objemovej hmotnosti drobných stavebných odpadov, ktorú 
má aj MŽP SR zverejnenú na svojom webe. Ak napr. 
mestská časť nemá váhu, tak nemôže vystaviť vážny 
lístok. 

Zberný dvor musí mať súhlas štátnej správy 
odpadového hospodárstva, až vtedy je zberným 
dvorom. Poplatok sa určuje na základe hmotnosti 
drobného stavebného odpadu, a nie je možné ho 
odhadovať podľa letáku, aj keď spracovaného 
Ministerstvom, keďže nemá oporu v zákone. Zber 
drobného stavebného odpadu je možné 
odhadovať na účely evidencie iba v prípadoch, 
kde nie je zavedený množstvový zber tohto 

Neakceptované 
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odpadu, aj keď nie sme si istí, či toto je 
relevantné. 

  § 22 ods. ods. 1 Slovo „oleje“ nahradiť slovom „iné ako 
jedlé oleje“. 

Nie sú uvedené, že ide o jedlé oleje, preto nie je 
dôvod na doplnenie slov „iné ako jedlé oleje“. 
Uvedené sú všeobecne všetky oleje. 

Neakceptované 

  § 22 Je potrebné doplniť odsek týkajúci sa 
neidentifikovateľných odpadov. 
Je potrebné doplniť ustanovenie, čo robiť s odpadom, 
ktorý nemá pôvodný obal ani štítok a občan netuší, čo to 
je. Často sa stáva, že ľudia napr. zdedili dom po rodičoch 
a v garáži našli nádoby s nejakou zapáchajúcou látkou 
a pod. Aj to je komunálny odpad a obec sa o neho v rámci 
poplatku musí postarať (pokiaľ to nie je z podnikateľskej 
činnosti. 

 

Neakceptované 

  Nahradiť slovo „zberný dvor“ slovami „vybraný zberný 
dvor“. 
Nie každý zberný dvor odoberá nebezpečný odpad – nemá 
na to súhlas. Je potrebné uviesť, že sa zbiera len na 
vybraných zberných dvoroch a ideálne aj, že ich zoznam 
je na webe mesta.  

Zber nebezpečných odpadov je možný len 
v zariadení na zber odpadov alebo na zbernom 
dvore, ktorý má súhlas Okresného úradu. 
Nakladať bez súhlasu je možné v prípade, že sa 
nakladá s nebezpečným odpadom do 1 tony 
nebezpečného odpadu, avšak podľa Štatútu hl. m. 
SR nebola prenesená pôsobnosť zberu 
komunálnych odpadov z domácností s obsahom 
nebezpečných odpadov na mestské časti 
Bratislavy.  

Neakceptované 

  § 23 ods. 1 písm. c) Doplniť do zátvorky „(na vybranom 
zbernom dvore)“. 
Nie každý zberný dvor zbiera aj kovy. 

Toto ustanovenie upravuje prevádzkovanie 
zberného dvora, ktorý má súhlas okresného úradu 
a súčasťou je aj možnosť odovzdať kovy. Každý 
zberný dvor je povinný mať zverejnené odpady, 
ktoré zbiera. Nemusia byť súčasťou zberu kovy. 
Ustanovením sa umožňuje zber kovov v rámci 
systému zberu. 

Neakceptované 

  Doplniť možnosť iného spôsobu nahlásenia čiernej Doplnené nasledovne: Akceptované 
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skládky. 
Podľa zákona o odpadoch môže ktokoľvek nahlásiť odpad 
uložený v rozpore so zákonom aj iným spôsobom (zákon 
nešpecifikuje ako). Webový  formulár je len jedna 
možnosť, ktorú môže využiť len ten, kto má prístup na 
internet a vie s ním narábať. Vylučujeme tým možnosti 
nahlásiť čiernu skládku veľkej časti starších ľudí. 

„(1) Umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti 
v územnom obvode hlavného mesta, ktoré je 
alebo v rozpore so zákonom o odpadoch (ďalej 
len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže 
akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba 
oznámiť2) písomne na Okresný úrad Bratislava 
a Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy alebo elektronicky na adrese 
zivotneprostredie@bratislava.sk alebo 
prostredníctvom portálu 
www.odkazprestarostu.sk.  
 

     
17 Čunovo MZ malo byť 23.04.2020, avšak bolo preložené na máj. 

Súhlasia s pripomienkou 
 

 

  Podľa informácie získanej od p. starostky k predloženému 
návrhu poslanci nemali pripomienky, jedinou 
pripomienkou bolo zvážiť zvýšenie frekvencie odvozu 
vriec, nakoľko odvoz raz mesačne bude pravdepodobne 
nepostačujúci 

Interval odvozu bol nastavený na základe dohody 
s OLO a.s. a Natur-pack, a.s. pri zbere dvoch cca 
120 l vriec. Ide o efektívnejší a menej nákladný 
systém zberu a zároveň ochranou ŽP znížením 
intervalu prejazdu zvozovej techniky. Interval 
odvozu sa bude ešte nastavovať na základe 
praktických skúseností so skutočnou produkciou 
tohto odpadu. 

Neakceptované 

 

 
   



Výpis  

Zo zasadnutia Komisie územného, strategického plánovania, životného prostredia a 
výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo 

dňa 13.05.2020, ktoré sa konalo online prostredníctvom videokonferencie ZOOM 

  

Uznesenie k bodu č. 1 „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“ 

 

Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy po prerokovaní materiálu  

a) odporúča Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR 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 v znení neskorších 
predpisov. 

Hlasovanie:  

Prítomní: 9, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 2 

Komisia bola uznášaniaschopná. 

 
b) žiada Sekciu životného prostredia predložiť na júnové zasadnutie Komisie územného 

a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ zoznam subjektov, 
ktoré majú povolenie na nakladanie s komunálnym odpadom, a správu kde bude 
uvedené :  



- na aký druh odpadov je povolenie hlavného mesta SR Bratislavy určené 
- ako sa zabezpečuje vyhodnotenie ich činnosti z hľadiska ochrany životného 

prostredia  
- ako je zabezpečené preverovanie ako a kde končí tento odpad 
- aká je výhodnosť takejto zmluvy pre spoločnosť OLO a výšku úhrady, ktorú platia 

obyvatelia za odvoz odpadu 
 
Hlasovanie:  

Prítomní: 9, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0, nehlasoval: 2 

Komisia bola uznášaniaschopná.  

  

 

Mgr. Martin Vlačiky, Ph.D., v. r.  
predseda komisie  

 
 
Za správnosť opisu:   
Adriána Zemenčíková, v. r.   
tajomníčka komisie  
 
V Bratislave, 03.06.2020  




