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Kód uzn.1.2 

9.1.1.1 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 

 

schvaľuje 

 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .../2011 
z ......2011, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky č. 13/2004  
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
s účinnosťou 20. marca 2011. 

 



Dôvodová správa 
 

Všeobecná časť 

Podľa § 39 ods. 3 písm. a) zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je obec okrem povinností podľa § 19 ods. 1 a 2 
povinná zavedením vhodného systému zberu odpadov zabezpečiť alebo umožniť zber, prepravu 
komunálnych odpadov vznikajúcich na jej území na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia 
v súlade s týmto zákonom vrátane zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu 
komunálnych odpadov v obci a zabezpečenia priestoru, kde môžu občania odovzdávať oddelené 
zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu. 

Podľa § 39 ods. 11 ak obec zavedie na svojom území alebo jeho časti množstvový zber pre 
všetkých pôvodcov komunálnych odpadov alebo pre niektoré kategórie pôvodcov komunálnych 
odpadov, je povinná umožniť pôvodcom komunálnych odpadov, ktorých sa tento zber týka, 
a) individuálne určenie intervalu odvozu komunálnych odpadov z miesta určeného obcou podľa 
odseku 5 písm. c), pričom pri iných ako biologicky rozložiteľných komunálnych odpadoch môže 
byť tento interval aj dlhší ako 14 dní, alebo 
b) výber veľkosti zbernej nádoby aspoň z troch možností, ktoré ustanoví obec vo všeobecne 
záväznom nariadení podľa odseku 4; ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú 
spoluvlastníkmi nehnuteľnosti, alebo ak ide o bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný 
len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa tí nedohodnú, rozhodne obec. 

Hlavné mesto upravilo systém zberu komunálnych odpadov, ktorým umožňuje zber, 
prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, ktoré vznikli na jeho území všeobecne 
záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy 
v znení neskorších zmien a doplnkov. Všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta SR 
Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení 
neskorších zmien a doplnkov zaviedlo na celom území množstvový zber. V systéme zberu 
umožňuje výber z týchto veľkostí zberných nádob: 110 l, 120 l, 240 l a 1 100 l. Pre separovaný zber 
papiera, plastov a objemného odpadu sú v systéme zberu ešte zaradené lisovacie kontajnery.  

Vzhľadom na to, že správcovia nebytových budov ako sú hotely, budovy pre administratívu, 
nemocnice, kryté budovy pre šport, ostatné budovy na bývanie, napríklad študentské domovy, 
žiadajú o možnosť využívania lisovacieho kontajnera na zhromažďovanie zmesového komunálneho 
odpadu, prípadne ho už užívajú z dôvodu jeho veľkej produkcie, je vhodné umožniť užívanie 
lisovacieho kontajnera v zavedenom systéme zberu. Výhoda takéhoto zberu je zabezpečenie čistoty 
na stanovišti, estetiky náhradou veľkého alebo väčšieho počtu 1 100 l kontajnerov na jednom mieste 
jedným lisovacím kontajnerom, znížením intervalu odvozov a zároveň manipulácie s kontajnermi, 
čím sa stáva tento spôsob  zároveň efektívnejší. 

Podľa § 4 ods. 4 všeobecne záväzného nariadenia č. 12/2001 pôvodca môže požiadať 
o modernejší a efektívnejší spôsob nakladania s komunálnym odpadom. Primátor môže dočasne 
umožniť zaradenie tohto spôsobu nakladania, najdlhšie však na dobu jedného roka. Nadväzne na 
toto ustanovenie bol zber odpadu lisovacím kontajnerom zaradený do systému zberu rozhodnutím 
primátora č. 2/2010 s účinnosťou od 1. marca 2010 a stratil platnosť 31. decembra 2010, 
rozhodnutím primátora č. 21/2010 bola platnosť rozhodnutia predĺžená do 28. februára 2011. 
V záujme efektívneho nakladania s komunálnymi odpadmi je vhodné umožniť zhromažďovanie 
odpadu v lisovacom kontajneri, pri ktorom sa vyžadujú osobitné podmienky, napr. poskytnutie 
kontajnera, jeho umiestnenie, odvoz kontajnera s odpadom jedným vozidlom. Z uvedených 
dôvodov je návrhom tohto všeobecne záväzného nariadenia umožnenie užívania lisovacieho 
kontajnera na zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu pre nebytové budovy a ostatné 
budovy na bývanie, avšak nie na zaradenie do systému zberu.  



Podľa § 2 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 obec ukladá miestny 
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podmienky ustanovuje obec všeobecne 
záväzným nariadením. Hlavné mesto upravilo podmienky určovania poplatku v § 6 ods. 1 až 4 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2004 v znení neskorších 
zmien a doplnkov pre zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu - 110/120 l, 240 l , 1 100 l. 
Umožnenie užívania lisovacieho kontajnera v systéme zberu si vyžaduje doplnenie všeobecne 
záväzného nariadenia č. 13/2004 o určenie poplatku za zber, prepravu, zhodnocovanie, 
príp. zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z lisovacieho kontajnera. 

 
Osobitná časť 

K článku I 

K § 4a 
Nové ustanovenie špecifikuje budovy, pre ktoré sa umožňuje užívanie lisovacieho kontajnera 
na zhromažďovanie zmesového komunálneho odpadu bez jeho zaradenia do systému zberu. 
Špecifikácia budov je uvedená v zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a rozdeľuje ich na nebytové budovy 
a ostatné budovy na bývanie, pričom za nebytové budovy  sa považujú: 

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. 

Pre účely všeobecne záväzného nariadenia sa pre definovanie nebytových budov zavádza nový 
odkaz 12a). Za ostané budovy na bývanie v zmysle § 43b ods. 1 písm. c)  zákona č. 50/1976 Zb.  sa 
považujú napríklad detské domovy, študentské domovy, domovy dôchodcov a útulky pre 
bezdomovcov. V tomto prípade sa použije odkaz 6, ktorý je už zavedený v pôvodnom znení 
nariadenia.  

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. Tým, že lisovacie kontajnery nie sú 
zaradené do systému zberu, žiadateľ si kontajner zabezpečuje sám a určuje si sám aj miesto pre jeho 
umiestnenie, ktoré podlieha posudzovaniu žiadosti hlavným mestom a vyjadreniu mestskej časti. 
Nezaradenie lisovacieho kontajnera do systému zberu znamená, že je možné ho užívať len za 
súhlasného stanoviska hlavného mesta a je nad rámec zákonných povinností hlavného mesta pri 
zabezpečovaní nakladania s komunálnymi odpadmi. 

K článku II 
K § 6 ods. 5 
Nový odsek ustanovuje určenie miestneho poplatku a spôsob pohybu dokladov od oprávnenej 
osoby po správcu poplatku za účelom jeho správneho vystavovania.  
 

K článku III 
Účinnosť nariadenia sa navrhuje 20. marca 2011. 
 



(Návrh) 
Všeobecne záväzné nariadenie  

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

č. ....../2011 
z .................2011, 

 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a 
dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady v znení 

neskorších predpisov 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 
písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z., § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z., sa uznieslo: 

 
Čl. I 

 
 Všeobecne záväzné nariadenie 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 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2002, nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 86/2003 
Z. z., všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2004 
a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 8/2005 sa 
mení a dopĺňa takto: 

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:  

 

„§ 4a  

Lisovací kontajner na zmesový komunálny odpad 
 

(1) Správca nehnuteľnosti pre určené nebytové budovy 12a) a pre ostatné budovy na 
bývanie 6)  môže požiadať použitie lisovacieho kontajnera na zmesový komunálny 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 manipuláciu s ním,  

c) zabezpečí prívod elektriny 380 V k stanovišťu lisovacieho kontajnera. 
 

(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 o vyjadrenie k použitiu 
lisovacieho kontajnera.  
 



(4) Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu z lisovacieho 
kontajnera vykoná oprávnená osoba. Interval odvozu je minimálne 1 krát za týždeň bez ohľadu na 
veľkosť a naplnenosť lisovacieho kontajnera.“. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:  
„12a) §43c ods.1 písm. a) až e), g) až i) a m) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 237/2000 Z. 
z.“. 
  
Doterajší odkaz 12a sa označuje ako odkaz 12b. 
 

Čl. II 
 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 
o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady v znení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2005, všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2007 a všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2008 sa dopĺňa  takto: 
 
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 

„(5) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 
z lisovacieho kontajnera na zmesový komunálny odpad sa určí ako súčin sadzby poplatku 
a celkovej hmotnosti odpadu za kalendárny mesiac. Celková hmotnosť odpadu  za kalendárny 
mesiac sa vypočíta ako súčet hmotností uvedených na jednotlivých vážnych lístkoch .“. 
 
 

Čl. III 
 

Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 20. marca 2011. 
 
 
 
 
 
 

Milan Ftáčnik  
   primátor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
Informácia o výsledku pripomienkového konania  

podľa § 6 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
 

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky č. 13/2004  o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„nariadenia“) je vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na 
stránke www.bratislava.sk v dňoch od 21.01.2011 do 14.02.2011. Fyzické a právnické osoby mohli 
uplatniť pripomienku k návrhu textu nariadenia v dňoch od 21.01.2011 do 31.01.2011.  

V tejto zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené žiadne pripomienky k návrhu textu 
nariadenia. 

 


