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Kód uzn.1.3 

9.1.1. 

 

Návrh uznesenia 

 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

schvaľuje 

 

Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s účinnosťou                           

od 15. októbra 2021. 
 



Dôvodová správa 
 

Všeobecná časť 
 

 Zákon o hlavnom meste a zákon o odpadoch ustanovuje Bratislave povinnosť 
zabezpečovať zber, odvoz a likvidáciu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, 
ktorú upraví vo svojom všeobecne záväznom nariadení. Podmienky nakladania s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi upravilo hlavné mesto vo svojom všeobecne 
záväznom nariadení č. 6/2020 zo dňa 25.06.2020.  

SŽP predkladá návrh novely tohto nariadenia v súvislosti s novelou vyhlášky MŽP SR 
č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, podľa ktorej 
vyplynula hlavnému mestu povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov 
z kuchýň domácností od 01.01.2023, tiež v tomto termíne povinnosť zabezpečiť dostupnosť 
ku kontajnerom na triedený odpad papiera, skla, plastov, kovov a kompozitných obalov tak, 
aby v komplexnej bytovej výstavbe boli kontajnery na tieto povinne zbierané zložky 
pri kontajneroch na zmesový odpad a v zástavbe rodinných domov, aby bola vzdialenosť 
k triedenému zberu 0 m, najďalej k premiestňovaniu zberných nádob k nádobám zmesového 
odpadu. 

 OŽP obstaralo na účely zavedenia biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov 
z domácností štúdiu, navrhuje systém zberu a prepravy tohto odpadu na účely jeho zhodnotenia, 
ako aj navrhuje zariadenie na spracovanie tohto odpadu za súčasného vytypovania lokality, na 
ktorej má byť zariadenie vybudované. Súčasťou štúdie je návrh pilotného projektu, ktorý sa má 
realizovať v októbri 2021 v mestskej časti Bratislava – Lamač.  

Oddeleným zberom tohto odpadu sa teoreticky predpokladá zníženie množstva 
zmesového odpadu asi o 30%, čo bude mať vplyv na zníženie počtu zberných nádob, 
kontajnerov, prípadne interval odvozu, v dôsledku čoho sa zníži výber miestneho poplatku, 
ktorý sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník 
užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov. Pokles miestneho poplatku bude pozvoľný, keďže sa bude systém zberu na jednotlivé 
mestské časti Bratislavy zavádzať postupne v priebehu roka 2022, a preto si nebude vyžadovať 
v danom roku nastaviť zmenu poplatku.  

 Zavedením triedeného zberu kuchynského odpadu sa zvýšia náklady na tento zber, ktoré 
súvisia s nákupom odvetrateľných košíkov do domácností, kompostovateľných vreciek,  
nových špecifických zberných nádob, ich distribúciou, nákupom nových vozidiel, 
zabezpečovaním zberu a prepravy z územia Bratislavy do zariadenia na spracovanie tohto 
odpadu materiálovým spôsobom alebo zhodnotením v bioplynovej stanici mimo územia 
Bratislavy do času, pokiaľ nebude takéto zariadenie vybudované na území Bratislavy. Nie je 
povolené tento odpad po danom termíne naďalej zmiešavať so zmesovým odpadom a voziť ho 
do spaľovne vo Vlčom hrdle.  

Realizácia pilotného projektu a postupné zavádzanie nakladania s týmto odpadom 
v jednotlivých mestských častiach budú hradené z výnosu miestneho poplatku z predošlých 
rokov a z iných zdrojov, napr. z Environmentálneho fondu, z ktorého hlavné mesto získalo 
finančné prostriedky na základe výsledkov triedenia za rok 2020 a 2021, pričom sa predpokladá 
finančný príspevok z Environmentálneho fondu pri preukázaní množstva vytriedeného 
zhodnoteného kuchynského odpadu z domácností. Pri zavádzaní zberu kuchynského odpadu sa 
zvýši nárast administratívy najmä na oddelení miestnych daní, poplatkov a licencií magistrátu 
v súvislosti so zmenou v systéme zberu, vedeného v IS NORIS týkajúcou sa zabezpečovania 



prenosu dát na dodanie hnedých zberných nádob, vreciek a zmien počtu zberných 
nádob/kontajnerov na zmesový odpad, intervalov odvozu zmesového odpadu.  

Povinnosť zabezpečiť dostupnosť obyvateľom k triedenému zberu je riešená už 
v súčasnosti zavedením vrecového triedeného zberu v individuálnej bytovej zástavbe. Systém 
zberu si bude vyžadovať doriešiť do určeného termínu dostupnosť k triedenému zberu skla, 
ktorý po zavedení vrecového triedeného zberu ostáva na bývalých zberných hniezdach. 
Dostupnosť k triedenému zberu v komplexnej bytovej výstavbe je riešená v § 6 všeobecne 
záväzného nariadenia, na základe ktorého OMDP a OŽP upozornilo správcov bytových domov 
a ostatných budov na bývanie, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov 
na povinnosť doobjednať si kontajnery na triedený odpad ku kontajnerom na zmesový odpad 
do 1.1.2023, vyhradiť si a zabezpečiť priestor na ich umiestnenie v súlade so stavebným 
zákonom. Tieto zmeny nemajú vplyv na miestny poplatok vzhľadom na to, že systém 
triedeného zberu tohto vyhradeného prúdu odpadov je financovaný prostredníctvom 
spoločnosti Natur-pack, a.s., vo vzťahu k rozšírenej zodpovednosti výrobcov.  

Ďalšie úpravy novely spočívajú v úprave zavedenia systému zberu stromčekov 
vyhradením priestoru na osadenie drevených ohrádok, zavedenie zberu jedlých olejov a tukov 
na stanovištiach kontajnerov, postupným rozšírením zberu na rodinné domy, úpravy 
terminológie. Tieto zmeny nebudú mať vplyv na zmenu miestneho poplatku. 

Návrh novely bol prerokovaný na Miestnych zastupiteľstvách mestských častí 
Bratislavy, z ktorých pripomienky boli vyhodnotené v súlade s platnými právnymi predpismi 
a normami. 

Návrh VZN je vyvesený na úradnej tabuli a na stránke www.bratislava.sk od 30.08.2021 
do 23.09.2021, pričom fyzické a právnické osoby si mohli uplatniť pripomienku písomne alebo 
ústne do zápisnice v dňoch od 30.08.2021 do 08.09.2021. Pripomienku podanú jednou fyzickou 
osobou vyhodnotilo Oddelenie životného prostredia spolu s príslušnou Komisiou územného 
a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby dňa 13.09.2021. 

 

Osobitná časť 

K Čl. I 

K bodu 1. 
Zosúladenie s terminológiou podľa katalógu odpadov. 
 
K bodu 2. 
Doplnenie zložiek komunálnych odpadov v rámci triedeného zberu zavedenom na území 
Bratislavy o biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností. 
 
K bodu 3. 
Vrecový triedený zber v individuálnej bytovej zástavbe je zavedený len pre papier a plasty 
zbierané spolu s kovmi a kompozitnými obalmi. Sklo sa zbiera na bývalých zberných 
hniezdach do „zvonových kontajnerov“. 
 
K bodu 4. 
Umožnenie v systéme zberu osadenie drevených ohrádok, vymedzenie priestoru na účely 
zhromažďovania, napr. vianočných stromčekov. 
 
K bodu 5. 
Zmena terminológie podľa novely zákona o odpadoch, v texte sa používa zmesový odpad. 



 
K bodu 6. 
Úprava ustanovenia z dôvodu postupného zavádzania zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu v jednotlivých mestských častiach Bratislavy do konca roku 2022, a tým 
postupnej zmeny spôsobu energetického zhodnocovania tohto odpadu na materiálové 
zhodnocovanie. 
 
K bodu 7. 
Doplnenie práva pôvodcov držiteľov komunálnych odpadov na zber a prepravu kuchynského 
odpadu z domácností na účely jeho zhodnotenia. 
 
K bodu 8. 
Upresnenie, že zber a preprava sa nevykonáva v týchto dňoch. 
 
K bodu 9. 
V zmysle stavebného zákona, každá stavba má mať vyhradený priestor na nádoby na odpadky. 
Ide o doplnkovú funkciu k hlavnej funkcii stavby. Neurčuje ani hlavné mesto ani mestská časť, 
ale je to určené projektom v stavebnom konaní, príp. sa vyžaduje súhlas vlastníka pozemku 
alebo v prípade budovania stojiska podlieha ohláseniu drobnej stavby na stavebnom úrade. 
 
K bodu 10. 
Doplnenie paragrafu, ktorý súvisí so zapojením sa do systému zberu v nadväznosti 
na zavedenie zberu kuchynského odpadu. 
 
K bodu 11. 
Umožňuje zmenu nielen typu a počtu nádob, ale aj interval odvozu. 
 
K bodu 12. 
Technické vymedzenie pojmu na účely sprístupnenia uzamknutého stanovišťa oprávnenej 
osobe ku kontajnerom, to znamená, že správca v takomto prípade nemusí sprístupňovať 
kontajnery na manipuláciu s nimi otváraním stanovišťa. 
 
K bodu 13. 
Vzhľadom na to, že ide o vyhradené miesto na nádoby na odpadky, umiestňuje zberné nádoby, 
kontajnery spoločnosť OLO a.s.na toto miesto, ktoré mu poskytne správca nehnuteľnosti. 
Mesto v tom nie je účastné. 
 
K bodu 14. 
Doplnenie paragrafov, ktoré súvisia so zapojením sa do systému zberu v nadväznosti 
na zavedenie zberu kuchynského odpadu. 
 
K bodu 15. 
Upresnenie na akom tlačive sa podáva oznámenie o vzniku, zmene a zániku poplatkovej 
povinnosti, a uvedenie miesta, na ktorom sa tlačivo nachádza. 
 
K bodu 16. 
Doplnenie paragrafov, ktoré súvisia so zapojením sa do systému zberu v nadväznosti 
na zavedenie zberu kuchynského odpadu. 
 
K bodu 17.  



Ustanovuje povinnosť správcovi nehnuteľnosti podať oznámenie o zmene poplatkovej 
povinnosti v súlade so zákonom o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 
 
K bodom 18. a 19. 
Doplnenie paragrafov, ktoré súvisia so zapojením sa do systému zberu v nadväznosti 
na zavedenie zberu kuchynského odpadu. 
 
 
K bodu 20. 
Ustanovenie upravuje, že dočasná úprava zapojenia sa v systéme zberu je viazaná na 
kalendárny rok v súvislosti so zákonom o správe daní. 
 
K bodu 21. 
Zosúladenie s VZN č. 13/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady pre umožnenie dočasnej úpravy zberu a prepravy 
z nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu z dôvodu neužívania nehnuteľnosti 
v zimných mesiacoch. 
Umožnenie dočasného prerušenia odvozu odpadu z nehnuteľnosti užívanej na individuálnu 
rekreáciu z dôvodu jej nevyužívania v zimných mesiacoch, netýka sa celoročne užívaných 
nehnuteľností, ktoré sú evidované na LV ako chata, ale ide o trvalé užívanie. Uvádza sa, aké sú 
požadované doklady, ktorými žiadateľ preukáže skutočnosť, že sa na nehnuteľnosti nezdržiava 
viac ako 90 dní. 
 
K bodu 22. 
Požiadavka na typ dokladu, ktorým sa preukáže dlhodobý pobyt mimo územia Bratislavy. 
 
K bodu 23. 
Zavedením zberu kuchynského odpadu sa oddelí zo zmesového odpadu približne 30%, preto je 
potrebná aj úprava, prepočet pomeru pôvodcov na jednotlivé zberné nádoby/kontajnery na 
zmesový odpad vrátane polopodzemných kontajnerov. Počet osôb bol prepočítaný ako 1/3 osôb 
pripadajúcich na zbernú nádobu, kontajner v súčasnosti a po zavedení zberu kuchynského 
odpadu. 
 
K bodu 24. 
Ide o prenesenie zodpovednosti za čistotu na stanovišti kontajnerov umiestnených na 
spoločných stanovištiach zriadených pre rodinné domy na užívateľov kontajnerov. 
 
K bodu 25. 
V praxi sa preukázalo, že je efektívnejšie, aby žiadateľ najskôr preveril so spoločnosťou OLO 
a.s., či je možné žiadosti o použitie polopodzemných kontajnerov vyhovieť z hľadiska 
zabezpečovania manipulácie s polopodzemnými kontajnermi a odvozu odpadu. 
 
K bodu 26. 
Úprava počtu osôb na polopodzemný kontajner vyplynula zo zníženia produkcie zmesového 
odpadu zavedením triedeného kuchynského odpadu. 
 
K bodu 27. 
Úprava súvisí so zavedením zberu triedeného odpadu papiera, plastov zbieraných spolu s kovmi 
a kompozitnými obalmi z rodinných domov na celé územie Bratislavy.  



 
K bodu 28. 
Upresnenie, že pôvodcovia na triedený zber majú nárok minimálne na 2 kusy na mesiac na 
každú zbieranú komoditu na nasledujúcich 12 mesiacov vopred.  
 
K bodu 29. 
Zosúladenie  s novelou vyhlášky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch, podľa ktorej je s účinnosťou od 1.1.2023 miestom pre triedený zber 
stanovište kontajnerov na zmesový odpad. 
 
K bodu 30. 
Doplnenie, že stanovištia sú určené pre rodinné domy, ktoré nie sú dostupné zvozovej technike 
zberovej spoločnosti.  
 
K bodu 31. 
Vkladá sa nové ustanovenie § 13a, ktoré upravuje zavádzaný systém zberu kuchynského 
odpadu, čo do typu zbernej nádoby, požiadaviek na vrecká na zber, interval odvozu, 
s rozlíšením jednotlivých typov stavieb a počtu osôb, miesto na umiestnenie zbernej nádoby,  
informáciou čo do zberu patrí, a čo nie. 
 
K bodu 32.  
Formálna úprava z dôvodu vloženia nového paragrafového znenia. 
 
K bodu 33. 
Poznámkou pod čiarou je odkaz na osobitný predpis, ktorým je povinné zabezpečiť kapacitu 
250 l na obyvateľa na kalendárny rok. 
 
K bodu 34. 
Určenie miesta na umiestnenie zbernej nádoby na zber jedlých olejov a tukov z domácností. 
Systém bude rozširovaný postupne na územie Bratislavy. 
 
K bodu 35.  
Podmienky pre zber olejov, čo do nádoby patrí, a čo nie. 
 
K Čl. II 
Na účely prehľadnosti všeobecne záväzného nariadenia sa navrhuje, aby mestské zastupiteľstvo 
splnomocnilo primátora na vyhlásenie úplného znenia. 
 
K Čl. III 
Ustanovenie upravuje účinnosť VZN. 
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Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. .........../2021 
z ............., 

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 6/2020 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 neskorších predpisov 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: 
 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 1 sa za slovom „kuchynským“ vypúšťa slovo „odpadom“. 

2. V § 2 ods. 5 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie: 

„2. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností,“. 
 

Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod. 

3. V § 2 ods. 8 sa vypúšťa slovo „sklo,“. 

4. V § 2 ods. 12 sa slová „zbernej nádoby/kontajnera“  nahrádzajú slovami „zbernej 
nádoby/kontajnera/ohradeného priestoru“. 

5. Slová „zmesového komunálneho odpadu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia 
nahrádzajú slovami „zmesového odpadu“ v príslušnom tvare. 

6. V § 3 odsek 5 znie: 

„(5) Triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností sa bude 
na území hlavného mesta zavádzať v jednotlivých mestských častiach postupne, 
po jednotlivých etapách do 31. 12. 2022. V mestských častiach, v ktorých nie je zavedený triedený 
zber tohto odpadu do uvedeného dátumu, hlavné mesto zabezpečuje jeho energetické zhodnotenie 
v spaľovni odpadov činnosťou R1; po tomto termíne v zariadení na spracovanie tohto odpadu 
činnosťou R3; týmto nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa kuchyne za nakladanie 
s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom v súlade s § 16 tohto 
nariadenia.“. 

7. § 4 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie: 

„g) zber, pravidelný odvoz, zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
z domácností podľa § 13a tohto nariadenia,“. 
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Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená h) až m). 

8. § 4 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie: 

„n) pravidelný zber a prepravu komunálnych odpadov podľa harmonogramu zberu okrem 
1. januára a Veľkonočného pondelka.“. 

9. § 5 ods. 2 písm. d) znie: 

„d) ukladať zmesový odpad do zberných nádob/kontajnerov umiestených výlučne na stanovištiach 
určených projektom v stavebnom konaní, príp. na základe súhlasu vlastníka pozemku alebo v 
prípade budovania stojiska na základe ohlásenia drobnej stavby na stavebnom úrade; miesto sa 
uvedie v písomnom potvrdení o prebratí a dodaní zbernej nádoby/kontajnera podľa § 6 ods. 4 tohto 
nariadenia,“.  

10. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 12 a 13“ nahrádzajú slovami “§ 12 až § 14“ a slová „zbernej 
nádoby/kontajnera“ sa nahrádzajú slovami „zbernej nádoby/kontajnera/kompostovacieho 
zásobníka“. 

11. V § 6 ods. 1 písm. b) sa čiarka za slovom „skutočnosti“ nahrádza bodkočiarkou a slová „zbernej 
nádoby/kontajnera správcovi nehnuteľnosti“ sa nahrádzajú slovami „zbernej nádoby/kontajnera 
alebo úpravu intervalu odvozu“. 

12. V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „špeciálneho zámku a univerzálneho kľúča“ nahrádzajú slovami 
„špeciálnej vložky systému na použitie generálneho kľúča alebo elektronického prístupového 
systému oprávnenej osoby“. 

13. V § 6 ods. 3 sa slová „hlavné mesto na základe dohody so správcom nehnuteľnosti“ nahrádzajú 
slovami „správca nehnuteľnosti so súhlasom oprávnenej osoby “. 

14. V § 6 ods. 7 sa slová „§ 9 alebo § 12“ nahrádzajú slovami „§ 9, § 11, § 12 alebo § 13a“. 

15. V § 6 ods. 6  sa za slová „hlavnému mestu“ vkladajú slová „na tlačive zverejnenom na webovom 
sídle hlavného mesta, prípadne na tlačive, ktoré si vyzdvihne na magistráte v kancelárii služieb 
občanom.“. 

16. V § 6 ods. 8 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová „§ 7 alebo § 12“ sa 
nahrádzajú slovami „§ 7, § 12 alebo § 13a“. 

17. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: 

„Zmenou systému zberu sa rozumie aj zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domácností, na základe ktorého je správca nehnuteľnosti povinný oznámiť 
hlavnému mestu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zmenu v súlade s § 9 a § 13a tohto nariadenia, najneskôr 
do 30 dní od jeho zavedenia.“. 

18. V § 7 ods. 2 sa slová „ § 9 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 a § 13a“. 

19. V § 8 ods. 1 sa za slová „§ 9“ vkladajú slová „a § 13a“ a  slová „odseku 2 a 3“ sa nahrádzajú 
slovami „odseku 2 až 4“. 

20. V § 8 ods. 3 sa za slovo „preukázateľne“ vkladajú slová „v kalendárnom roku“. 

21. V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

 „(4) Správca nehnuteľnosti môže hlavné mesto požiadať o dočasnú úpravu zapojenia sa 
v systéme zberu, ak neužíva nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu podľa § 9 ods. 1 
písm. f) tohto nariadenia v období mesiacov november až február nasledujúceho roku, čo doloží 
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k žiadosti čestným prehlásením. 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.“. 

 Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9. 

22. V § 8 sa odsek 5 dopĺňa novým písmenom c), ktoré znie: 

„c) potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí vrátane dokladu, ktorý preukazuje 
ubytovanie v zahraničí, napr. zmluvu o ubytovaní, alebo nájomnú zmluvu s potvrdením jej 
platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní.“. 

23. V § 9 ods. 1 písmená a) až c) znejú: 

„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; pri zavedenom triedenom zbere 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu do 6 osôb najmenej 1 zberná nádoba 
s objemom 110/120 litrov s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za 14 dní, nad 6 osôb 
ekvivalentný počet zberných nádob, prípadne interval odvozu, 

b) bytový dom11) a ostatné budovy na bývanie13) do 12 osôb najmenej jedna 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, pri zavedenom 
triedenom zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu do 10 osôb najmenej jedna 
zberná nádoba s objemom 240 litrov s intervalom odvozu jedenkrát za dva týždne; od 10 do 
18 najmenej jedna zberná nádoba s objemom 240 litrov s intervalom odvozu jedenkrát za 
týždeň; pre každých ďalších 10 až 18 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 odvozu, pri zavedenom triedenom 
zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu do 40 osôb najmenej jeden  kontajner 
s objemom 1 100 litrov s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň; pre každých ďalších 40 osôb 
sa upraví ekvivalentne počet kontajnerov, prípadne počet intervalov odvozu,“. 

24. V § 9 ods. 4 písm. a) sa za slovo odpad vkladá čiarka a slová „čistotu ktorého zabezpečujú 
užívatelia spoločného stanovišťa do 3 metrov na všetky strany“. 

25. V § 11 ods. 1 sa za zátvorkou vkladajú slová „na základe súhlasného stanoviska oprávnenej 
osoby k realizácii zberu a prepravy, a “. 

26. V § 11 ods. 3 sa slová „150 až 180“ nahrádzajú slovami „200 až 240“ a slová „90 až 105“ 
nahrádzajú slovami „120 až 140“. 

27. V §12 odsek 2  znie: 

„(2) V zástavbe rodinných domov je zavedený vrecový systém zberu papiera a plastov zbieraných 
spolu s kovmi a kompozitnými obalmi.“. 

28. V § 12 ods. 3 sa za slová „v počte“ vkladá slovo „minimálne“ a slová „kalendárny rok“ sa 
nahrádzajú slovami „nasledujúcich 12 mesiacov “. 

29. V § 13 ods. 1 sa za slová „na stanovišti“ vkladajú slová „kontajnerov na zmesový odpad“, bodka 
sa nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová „najďalej  na miesto určené na premiestňovanie zberných 
nádob zmesového odpadu.“. 
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30. V § 13 ods. 2 sa za slovo „domov“ vkladajú slová „nedostupných zvozovej technike zberovej 
spoločnosti“.  

31. Za § 13 sa vkladá nový § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:  

„§ 13a 
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

(1) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností (ďalej len „kuchynský odpad“) sa 
zbiera oddelene od biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. 

(2) Odporúča sa zhromažďovať kuchynský odpad vo vlastnej domácnosti v odvetrateľných 
košíkoch opatrených certifikovanými kompostovateľnými vreckami. 

(3) V komplexnej bytovej výstavbe pôvodcovia ukladajú vrecká do špeciálnych zberných nádob 
hnedej farby s objemom 120 l, 240 l, na to určených, v individuálnej bytovej výstavbe do nádob 
s objemom 20-23 l. 

(4) Typ, počet zberných nádob a kontajnerov na kuchynský odpad je pre  

a) rodinný dom jedna minimálne 20-23 l zberná nádoba pre domácnosť jednej bytovej jednotky, 
v prípade troch bytových jednotiek  jedna 120 l zberná nádoba, 

b) bytové domy a ostatné budovy na bývanie 240 l nádoba; počet nádob podľa potreby v zmysle 
osobitného predpisu31a). 

(5) Minimálna frekvencia odvozu je v prípade upravenej zbernej nádoby (min. rozsah úpravy – 
vetracie otvory na tele nádoby, systém vetrania na veku, mriežka oddeľujúca tekutú časť od 
pevnej časti na dne nádoby) v mesiacoch marec až november jedenkrát za 7 dní, v mesiacoch 
december až február jedenkrát za 14 dní; v prípade čiastočne upravenej nádoby (čiastočne 
upravená nádoba, ktorá nemá niečo z min. rozsahu) v mesiacoch marec až november dvakrát za 
7 dní a v mesiacoch december až február jedenkrát za 7 dní. Aktuálny interval odvozu zberných 
nádob určuje hlavné mesto. Deň odvozu je stanovený v aktuálnom harmonograme zberu 
zverejnenom na stránke hlavného mesta. 

(6) Miestom zbernej nádoby v komplexnej bytovej výstavbe je vyhradený priestor mimo 
priameho slnečného žiarenia, na ktorom je zberná nádoba umiestnená do doby jej odvozu 
oprávnenou osobou tak, aby sa k obsahu zbernej nádoby  nedostali hlodavce, iné živočíchy 
a hmyz, a aby neobťažoval okolie zápachom; v deň odvozu je správca nehnuteľnosti povinný 
zabezpečiť jej sprístupnenie na odvoznom mieste. 

(7) V prípade rodinných domov je týmto miestom pozemok vo vlastníctve fyzickej osoby alebo 
právnickej osoby, z ktorého správca nehnuteľnosti v deň odvozu zabezpečí premiestnenie 
zbernej nádoby na miesto dostupné zamestnancom zberovej spoločnosti, najďalej k miestu na 
premiestňovanie zberných nádob zmesového odpadu. 

(8) Každá domácnosť má nárok z miestneho poplatku na 150 kusov kompostovateľných vreciek 
s približným objemom 10 l, ktoré prevezmú od správcov nehnuteľností, príp. môžu použiť iné 
vrecká s certifikátom OK compost alebo OK home compost. 

(9) Do zberu patria všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu 
nespotrebované zvyšky jedál a potravín, vrátane pokazených, resp. po záruke bez obalov, vrecká 
z čajov a usadeniny z kávy, certifikované kompostovateľné vrecká. 
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(10) Do zberu nepatria jedlé oleje a tuky, obaly z potravín, obaly po konzumácii jedál, 
vrecká, cigaretové ohorky, odpad zo záhrad a iný komunálny odpad.“.  

(11) Do zberu nepatria: jedlé oleje a tuky, obaly z potravín, obaly po konzumácii jedál, vrecká 
bez certifikátu na kompostovanie, kávové kapsule, cigaretové ohorky, odpad zo záhrad (§14a) 
a  iný komunálny odpad. 

32. Nadpis piatej hlavy sa umiestňuje nad § 13a.  

33. Poznámka pod čiarou znie: „31a) § 14 ods. 9 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 
č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

34. V § 17 ods. 2 písmeno c) znie: 

„c) stanovište zberných nádob/kontajnerov, na ktorom je umiestnená zberná nádoba/kontajner 
určená výlučne na zber jedlých olejov a tukov z domácností, zbavených tuhých častíc 
(zvyškov jedál), do ktorých pôvodca odpadu ukladá zhromaždené jedlé oleje a tuky 
v uzatvorených plastových fľašiach alebo“. 

35. § 17 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie: 

„(4) Do zberu nepatria jedlé oleje a tuky v sklenených fľašiach, plechových a kovových 
obaloch, mazivá, motorové a hydraulické oleje a iné komunálne odpady.“. 

 
Čl. II 

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby vyhlásil 
úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

Čl. III 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2021. 
 
 
 

Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor 
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Vyhodnotenie pripomienok mestských častí Bratislavy a spoločnosti OLO a.s.  
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 – r. 2021 
 
 
Por. 
č. 

Mestská časť Pripomienky  Vyhodnotenie Záver 

1 Staré Mesto Uznesenie č. 63/2021 zo dňa   Schvaľuje 
     

2 Ružinov Uznesenie č. 394/XX/2021 zo dňa 29.06.2021 
 Schvaľuje 

s pripomienkami 
KÚPŽP 

  Komisia územného plánovania a životného prostredia 
berie materiál na vedomie a odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Ružinov materiál 
prerokovať a schváliť.  

 
Odporúčanie 

KÚPŽP 

   Komisia upozorňuje na dlhodobo neriešený problém, 
viaceré miesta pôvodne určené pre zberné nádoby na 
komunálny odpad boli zlikvidované. Zároveň Komisia 
odporúča urýchlene nájsť spôsob, ako tieto plochy 
prinavrátiť pôvodným užívateľom bytových domov. 

Magistrát v nadväznosti na platné právne 
predpisy (stavebný zákon a zákon o vlastníctve 
bytov a NP) informoval správcov bytových 
domov, spoločenstvá vlastníkov bytov a NP 
bytových domov listom č. MAGS OZP 
45677/2021, MAG 47826/2021 zo dňa 
12.02.2021 o povinnosti zabezpečovania 
triedeného odpadu z komunálnych odpadov a 
zabezpečenia priestorov pre umiestnenie 
nádob na triedené zložky. 

Nie je predmetom 
návrhu VZN 

  Pripomienky Odboru ŽP:   
  V bode 4 

Umožnenie v systéme zberu stromčekov - osadenie 
drevených ohrádok vymedzením priestoru na 
zhromažďovanie napr. vianočných stromčekov 
Odbor ŽP – nemá pripomienky k návrhu. 

 

Komentár na 
zasadnutie KÚPŽP 
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  V bode 9 
Doplnenie práva pôvodcov držiteľov komunálnych 
odpadov na zber a prepravu kuchynského odpadu 
z domácností na účely jeho zhodnotenia. 
Odbor ŽP – Upozorňuje, že v mestskej časti Bratislava-
Ružinov cca 1/3 stanovíšť nemá vytvorené podmienky pre 
miesto na zbernú nádobu (na  kuchynský odpad), 
z dôvodu, že predmetné stanovištia, sa  väčšinou 
nachádzajú na komunikáciách a nie sú oplotené. Tento 
zdĺhavý proces vybavenia vyhradeného miesta pre 
stanovište spočíva v získaní súhlasu vlastníka pozemku 
pre potreby stavebného konania. 

Podľa stavebného zákona má mať každý 
bytový dom vyhradený priestor na nádoby na 
odpadky a má byť zabezpečovaný odvoz     
odpadu z užívania stavby podľa osobitných 
predpisov, napr. zákona o odpadoch. Podľa 
zákona o vlastníctve bytov a NP je prístrešok 
na odpadky príslušenstvom bytového domu. 
Z platných právnych predpisov vyplýva, že 
priestor na umiestnenie zberných nádob, 
kontajnerov riešia vlastníci bytov a NP 
v zastúpení správcu, príp. SVB. 

Komentár na 
zasadnutie KÚPŽP 

  V bode 11  
V zmysle stavebného zákona, každá stavba má mať 
vyhradený priestor na nádoby na odpadky, ide 
o doplnkovú funkciu k hlavnej funkcii stavby.  Neurčuje 
ho ani hlavné mesto ani mestská časť, ale je to určené 
projektom v stavebnom konaní, prípadne sa vyžaduje 
súhlas vlastníka pozemku alebo v prípade budovania 
stojiska podlieha ohláseniu drobnej stavby na stavebnom 
úrade. 
Odbor ŽP – Ohlásenie k drobnej stavbe podlieha 
budovanie stojiska do 25 m2. Polopodzemné kontajnery 
podliehajú stavebnému povoleniu.  

Je to zapracované v návrhu VZN a potvrdené 
mestskou časťou. 

Komentár na 
zasadnutie KÚPŽP 

  V bode 12 
Doplnenie paragrafov, ktoré súvisia so zapojením sa do 
systému zberu v nadväznosti na zavedenie zberu 
kuchynského odpadu - § 6 ods.1. 
Odbor ŽP – nemá pripomienky. 

 

Komentár na 
zasadnutie KÚPŽP 

  V bode 17 
Upresnenie na akom tlačive sa podáva oznámenie 
o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti 

Tlačivo bolo prílohou VZN č. 4/2016, ktoré 
bolo novým VZN č. 6/2020 zrušené. Na 
základe stanoviska Sekcie právnych činností 

Komentár na 
zasadnutie KÚPŽP 
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a uvedenie miesta na ktorom sa tlačivo nachádza. 
Odbor ŽP – Odkaz  pre správcov BD, kde sa tlačivo pre 
dane a poplatky bude nachádzať. V pôvodnom VZN bolo 
ako príloha, v novom bude len toto ustanovenie.  

magistrátu už vo VZN príloha nebola. Ide 
o odkaz, kde pôvodcovia odpadu tlačivo nájdu. 

  V bode 25 a 28 
Zavedením zberu kuchynského odpadu sa oddelí zo 
zmesového odpadu približne 30 %, preto je potrebná aj 
úprava, prepočet pomeru pôvodcov odpadu na jednotlivé 
zberné nádoby/kontajnery na zmesový odpad vrátane 
polopodzemných kontajnerov. Počet nádob bol 
prepočítaný ako 1/3 osôb pripadajúcich na zbernú nádobu, 
kontajner v súčasnosti  a po zavedení zberu kuchynského 
odpadu. 
Odbor ŽP – Táto zmena sa týka  až po zavedení zberu  
kuchynského odpadu. V súčasnosti platí pôvodné 
ustanovenie § 9 ods.1, písm a) až c)....  

Ide o vysvetľujúce poznámky a komentár 
Odboru ŽP pre KÚPŽP. 

Komentár na 
zasadnutie KÚPŽP 

  V bode 26 
Ide o prenesenie zodpovednosti za čistotu na stanovišti 
kontajnerov umiestnených na spoločných stanovištiach  
Odbor ŽP – nemá pripomienky 

 
Komentár na 

zasadnutie KÚPŽP 

  V bode 33 
Vkladá sa nový § 13a, ktorý upravuje zavádzaný systém 
zberu kuchynského odpadu, čo do typu zbernej nádoby, 
požiadaviek na vrecká na zber, interval odvozu 
s rozlíšením jednotlivých typov stavieb a počtu osôb, 
miesto na umiestnenie zbernej nádoby, informáciu, čo do 
zbernej nádoby patrí a čo nie. 
Odbor ŽP – To je najväčšia zmena tohto nariadenia, ktorá 
si vyžaduje hlavne v komplexnej bytovej výstavbe podľa § 
13a ods.6 -cit. je vyhradený priestor mimo priameho 
slnečného žiarenia, na ktorom je zberná nádoba 
umiestnená do doby jej odvozu oprávnenou osobou, 

Hlavné mesto postupuje v zmysle platných 
právnych predpisov a noriem pri hospodárení 
s majetkom súvisiacim s nájmom pozemku. 

Komentár na 
zasadnutie KÚPŽP 
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tak aby sa k obsahu zbernej nádoby nedostali hlodavce 
a iné živočíchy a aby neobťažoval okolie zápachom.  
Táto podmienka je pre mnohé stanovištia, ktoré nie sú 
oplotené nevykonateľná aj z dôvodu, že v mnohých 
prípadoch je zdĺhavý proces podaných žiadostí na 
Hlavnom meste SR Bratislava o súhlas s nájmom 
pozemku na predmetné stanovište. 
Odporúčame - hlavnému mestu zjednodušiť a vytvoriť 
Manuál - jednotný systém  udeľovania súhlasu na žiadosti 
o súhlas na pozemok pre doplnkovú stavbu pre 
vybudovanie kontajnerových  stanovíšť. 

  V bode 35 
Určenie miesta na umiestnenie zbernej nádoby na zber 
jedlých olejov a tukov z domácností. Systém bude 
rozšírený postupne na územie Bratislavy 
Odbor ŽP - Podľa pilotného projektu plánovaného 
v mestskej časti Bratislava-Lamač, sa po osvedčení bude 
zavádzať tento systém postupne vo všetkých mestských 
častiach. 

Ide o vysvetľujúce poznámky a komentár 
Odboru ŽP pre KÚPŽP. 

Komentár na 
zasadnutie KÚPŽP 

     
3 Vrakuňa Uznesenie č. 345/XX/2021 zo dňa 29.06.2021  Schvaľuje bez 

pripomienok 
     

4 Podunajské 
Biskupice 

Uznesenie č. 326/2018-2022 z 30.6.2021 
 

Odporúča prijať 

     
5 Nové Mesto Dňa 29.6.2021 bolo zasadnutie Miestneho zastupiteľstva  

presunuté na 13.7.2021 
 

 

  § 5 ods. 2 písm. d) sa za slovom „stanovištiach“ 
vypúšťajú slová „určených hlavným mestom alebo 
mestskou časťou“  
navrhujeme znenie:  

Podľa stavebného zákona má mať každý 
bytový dom vyhradený priestor na nádoby na 
odpadky a má byť zabezpečovaný odvoz     
odpadu z užívania stavby podľa osobitných 

Neakceptované  
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„ukladať zmesový odpad do zberných nádob/kontajnerov 
umiestených výlučne na stanovištiach odsúhlasených 
hlavným mestom v súčinnosti s mestskou časťou a 
označených v písomnom potvrdení o prebratí a dodaní 
zbernej nádoby/kontajnera podľa § 6 ods. 4 tohto 
nariadenia“  
Zdôvodnenie: vzhľadom na nemalé problémy 
s premiestnením stanovíšť na zberné nádoby na zmesový 
odpad, ktoré sa často nachádzajú na komunikáciách, čím 
tvoria prekážku v cestnej premávke, odporúčame, aby 
každé novovzniknuté stanovište a každé premiestnenie 
stanovišťa naďalej odsúhlasovalo hlavné mesto. Ak by sa 
malo jednať o umiestnenie na komunikáciách 3. a 4. 
triedy, resp. o pozemky vo vlastníctve resp. správe 
mestskej časti aj v súčinnosti s mestskými časťami. Je 
často problematické, vzhľadom na priestorové pomery, 
vyriešiť akékoľvek umiestnenie v súlade s legislatívou SR, 
preto by malo byť v záujme hlavného mesta vstupovať do 
tohto procesu. Spoločnosť OLO, a.s. nemôže byť jediným 
partnerom na odsúhlasenie umiestnenia.  
Navyše vzhľadom na povinnosť nulovej dochádzkovej 
vzdialenosti triedeného zberu k zberu zmesového odpadu 
a na nové ustanovenie §13a Biologicky rozložiteľný 
kuchynský odpad, v rámci ktorého budú mať pôvodcovia 
tohto odpadu v komplexnej bytovej výstavbe povinnosť 
ukladať tento druh odpadu do nových nádob, rozšíri sa 
priestorová náročnosť na stanovištia. Tým môže prísť 
k mohutnému a neorganizovanému premiestňovaniu 
zberných nádob.  
Zdôvodnenie predloženej úpravy „že sa jedná o doplnkovú 
funkciu k hlavnej funkcii stavby a podľa stavebného 
zákona má mať každá stavba vyhradený priestor na 

predpisov, napr. zákona o odpadoch. Podľa 
zákona o vlastníctve bytov a NP je prístrešok 
na odpadky príslušenstvom bytového domu. 
Určenie priestoru na nádoby na odpadky 
vyplýva zo stavebného konania, a preto sa 
navrhuje vypustiť. Z platných právnych 
predpisov vyplýva, že priestor na umiestnenie 
zberných nádob, kontajnerov riešia vlastníci 
bytov a NP v zastúpení správcu, príp. SVB. 
Vlastníci bytov a NP bytového domu 
v zastúpení správcu alebo SVB by si mali 
podať ohlásenie drobnej stavby na stavebnom 
úrade, aby kontajnery boli odstránené z cestnej 
komunikácie. Nie je to úlohou obce. 
Ide o neoprávnené užívanie pozemkov. 
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nádoby na odpadky“ je v kontexte navýšenia počtu 
zberných nádob na týchto stanovištiach v dôsledku 
novelizácie VZN nedostačujúca.  
V rámci predmetnej problematiky mestská časť skôr 
očakávala úpravu VZN, ktorá bude naopak hlavnému 
mestu dávať viac kompetencií pri umiestňovaní a 
premiestňovaní zberných nádob.  

  §6 ods. 3 sa slová „hlavné mesto na základe dohody so 
správcom nehnuteľnosti“ nahrádzajú slovami „správca 
nehnuteľnosti so súhlasom oprávnenej osoby“ 
nesúhlasíme s navrhovanou zmenou a požadujeme ponechať 
pôvodné znenie:  
„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“  
Zdôvodnenie: V nadväznosti na predchádzajúcu pripomienku a 
súčasne na porušovanie poslednej vety toho času platného 
ustanovenia je v prípadoch, ktoré sú riešené v tomto ustanovení, 
nepredstaviteľné, aby na umiestnenie stanovišťa nemalo hlavné 
mesto žiaden vplyv. Oprávnená osoba nie je kompetentnou na 
určenie, či predmetné miesto je v súlade s platnou legislatívou 
SR (stavebný zákon, cestný zákon a iné). 

Hlavné mesto podľa platných právnych 
predpisov poskytne dostatočný počet zberných 
nádob, kontajnerov na zmesový odpad 
a vytriedené zložky komunálnych odpadov 
a zabezpečí ich zber a prepravu na účely 
ďalšieho zhodnotenia a zneškodnenia 
prostredníctvom zberovej spoločnosti. Ich 
umiestnenie rieši správca budovy so 
zástupcom zberovej spoločnosti, pretože OLO 
dodá nádobu formou výpožičky bytovému 
domu, a umiestni ich do vyhradeného priestoru 
alebo kontajnerového stanovišťa. Obec 
v tomto prípade neurčuje, ani nedohaduje 
miesto, kam budú umiestnené nádoby. 

Neakceptované  

  § 6 ods. 6 sa za slová „hlavnému mestu“ vkladajú slová 
„na tlačive zverejnenom na webovom sídle hlavného mesta“ 
navrhujeme doplniť znenie:  
„Správca nehnuteľnosti splní povinnosť podať oznámenie 
podľa odseku 1 písm. a) až c) osobne alebo písomne 
hlavnému mestu na tlačive zverejnenom ma webovom sídle 
hlavného mesta prípadne dostupnom priamo na 

Bod 17. znie: „V § 6 ods. 6  sa za slová 
„hlavnému mestu“ vkladajú slová „na tlačive 
zverejnenom na webovom sídle hlavného 
mesta, prípadne na magistráte v servise pre 
občana.“. 

 
 
 
 

Akceptované 
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magistráte. 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“).“  
Zdôvodnenie: Napriek tomu, že je 21. storočie, nie všetci majú 
k dispozícii internet. Preto žiadame, aby predmetné tlačivo bolo 
k dispozícii aj na magistráte hlavného mesta. Predmetné je 
analogicky riešené ako ustanovenie §6 ods.7 VZN, ktorého 
znenie sa nezmenilo. 

 

  §9 ods.1 písm. b) znie po doplnení:  
bytový dom12) a ostatné budovy na bývanie13) do 12 osôb 
najmenej jedna 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, pri zavedenom 
triedenom zbere biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu do 10 osôb najmenej jedna 
zberná nádoba s objemom 240 litrov s intervalom 
odvozu jedenkrát za dva týždne; od 10 do 18 osôb 
najmenej jedna zberná nádoba s objemom 240 litrov s 
intervalom odvozu jedenkrát za týždeň; pre každých 
ďalších 10 až 18 osôb, ekvivalentný počet zberných 
nádob, prípadne počet intervalov odvozu, 
žiadame opraviť číslo poznámky č. 12 na č. 11 pod čiarou  
Zdôvodnenie: Poznámka pod čiarou č. 12 je odvolanie sa na 
ustanovenie § 6 zákona č. 182/1993 Z. z., ktorý sa týka správy 
domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov. Poznámka 
č. 11 je odvolávka na ustanovenie §43b ods. 1 písm. c) zákona 
č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), kde sa definujú ostatné 
budovy na bývanie. 

Bola formálna chyba v písaní odkazu 
k poznámke 12) pod čiarou. 

Akceptované 

  §9 ods. 4 písm. a) sa za slovo odpad vkladá čiarka a slová 
„čistotu ktorého zabezpečujú užívatelia spoločného 

„(4) V oblasti individuálnej rodinnej zástavby s 
terénom nedostupným pre zvozovú techniku 

 
Akceptované 
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stanovišťa“  
navrhujeme doplniť znenie:  
„(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, čistotu 
ktorého zabezpečujú užívatelia spoločného stanovišťa do 3 
metrov na všetky strany;“  
Zdôvodnenie: Doplnenie vyplýva zo skúseností mestskej časti 
pri riešení dočisťovania stanovíšť, kde mestská časť ak 
stanovište má byť umiestnené na pozemku vo vlastníctve resp. 
správe mestskej časti, nájomná zmluva je postavená v tomto 
znení. 

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, čistotu ktorého 
zabezpečujú užívatelia spoločného stanovišťa do 
3 metrov na všetky strany;“  
 

 
 

  §13a predmetné ustanovenie zavádza samostatný zber 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
Vzhľadom na skutočnosť, že v čase prerokovania návrhu zmeny 
VZN ešte nie je spracovaná štúdia, ktorú si hlavné mesto 
obstaralo na účely zavedenia biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu na území Bratislavy, a ktorá má byť 
odovzdaná do 31.07.2021, pričom aj pilotný projekt v mestskej 
časti Bratislava-Lamač, ktorý sa pripravuje až na október 2021, 
rovnako ešte ani nezačal, máme za to, že je predčasné 
momentálne nastavovať typy (objemy) zberných nádob s 
rozlíšením jednotlivých typov stavieb a počtu osôb.  
Napríklad navrhovaný objem nádob pre zadefinovaný počet 
osôb v rámci bytových domov a ostatných budov na bývanie 
minimálne v objeme 240 litrov na 18 osôb predstavuje pre 
priemerný bytový dom s 12 poschodiami po štyri bytové 
jednotky a priemerným počtom osôb na poschodie 9 osôb 6 
kusov nádob s objemom 240 litrov resp. 2 až 3 nádoby s 
objemom 660l. Tento počet bude už v súčasnosti v 

Pri návrhu systému triedeného zberu 
biologicky rozložiteľného kuchynského 
odpadu (ďalej len „kBRKO“) sme vychádzali 
z III. časti štúdie, v ktorej boli uvedené 
príklady z Milána, Parmy, Mníchova, 
Ľubľany, Anverp a konzultácií s dodávateľom 
štúdie k danej problematike a na základe 
konzultácií s Trenčínom a Prahou 
k praktickým skúsenostiam zo zavedeného 
zberu kBRKO. 
Na základe uvedeného máme za to, že máme 
dostatočné množstvo informácií na nastavenie 
systému zberu kBRKO vo VZN pre realizáciu 
pilotného projektu. Vyhodnotením tohto 
projektu získame ďalšie informácie ako 
podklad na postupné zavádzanie triedeného 

Čiastočne 
akceptované 
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obmedzenom verejnom priestore ťažko umiestniť. 
Doporučujeme preto nádobu s objemom 660 litrov zmeniť na 
1100 litrovú nádobu. Rovnako predčasné je aj nastavovanie 
zabezpečenia kompostovateľných vreciek, kde hlavné mesto 
navrhuje pre domácnosť 156 ks, ktoré budú hradené z 
miestneho poplatku. To predstavuje cca jedno vrecko na dva 
dni. Nakoľko nie je spracovaná štúdia a pilotný projekt bude 
spustený až v októbri 2021, je predčasné upravovať nariadením 
akýkoľvek systém zberu a nakladania s týmto druhom odpadu.  
Preto navrhujeme, predmetné ustanovenie upravovať vo VZN 
až po ukončení pilotného projektu a odovzdaní štúdie, ktorej 
síce pilotný projekt má byť súčasťou, avšak termínovo štúdia 
predbieha pilotný projekt.  
Nie je jasné, z čoho vychádzalo hlavné mesto pri určení objemu 
vreciek, zberných nádob a ani intervalu odvozu. 

zberu kBRKO na ostatné mestské časti 
Bratislavy, prípadne zmenu a doplnenie VZN. 
- Odporúčanie zmeny nádoby 660 l na 

1 100 l neakceptujeme vzhľadom na 
vysokú hmotnosť kBRKO, a s tým súvisia 
manipulácia s nádobou, ako aj vytekanie 
štiav vznikajúcich z tohto odpadu. Podľa 
uvedeného, ako aj z praktických skúseností 
a hygienických požiadaviek z iných miest, 
vypúšťame aj 660 l zberné nádoby. 

- Nastavenie vreciek v počte 156 kusov, aby 
boli 3 ks na týždeň, avšak zmení sa počet 
na 150 ks, pretože v balíkoch sú dodávané 
25 násobky vreciek. 

- Hlavné mesto vychádzalo pri návrhu 
VZN z priebežne v 4 etapách 
odovzdávaných štúdií a skúseností z iných 
miest, kde je nakladanie s kBRKO už 
zavedené. 
- § 13a b) bytové domy a ostatné 
budovy na bývanie 240 l nádoba; počet 
nádob podľa potreby v zmysle osobitného 
predpisu31a). Poznámka pod čiarou 31a) 
znie: § 14 ods. 9 Vyhláška Ministerstva 
životného prostredia č. 371/2015 Z. z., 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
zákona o odpadoch. 

     

6 Rača Uznesenie č. UZN.393/29/06/21/P zo dňa 29.06.2021 
 Schvaľuje 

s pripomienkami 
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  K bodu 6. žiadame doplniť konkrétny harmonogram 
zavádzania triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domácností, aby bol jasný a časovo 
predvídateľný záväzok vo vzťahu k jednotlivým mestským 
častiam. 

Navrhuje sa určiť harmonogram až po 
vyhodnotení pilotného projektu, ktorý má byť 
realizovaný na jeseň v MČ Lamač, podľa 
ktorého už bude zrejmé, aký typ a počet nádob 
bude potrebný na kBRKO a zmesový odpad a 
na aký počet osôb. Harmonogram zavádzania 
kBRKO nemá vplyv na súčasné znenie VZN. 
Bude závisieť od rôznych faktorov, ktoré budú 
vyhodnotené na základe realizácie pilotného 
projektu. 

Nemá vplyv na 
VZN 

  K bodu 7. žiadame zrušenie tohto návrhu a ponechanie 
súčasného textu so zdôraznením tejto povinnosti pre 
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. 

Priebežná aktualizácia neznamenala 
pozbavenie sa povinnosti, ale nie je 
vypovedajúce slovo „priebežná“, napriek tomu 
bolo ponechané znenie. 
 

Akceptované 

  K bodu 8. žiadame ponechanie súčasného textu vzhľadom 
na potrebu dezinfekcie aj nádob na plastový odpad či 
ďalšie druhy odpadov nakoľko pri separovaní odpadu 
dochádza k vyhadzovaniu neumytého či inak znečisteného 
odpadu do nádob na papierový, plastový či iný odpad. 

Vždy boli dezinfikované len 1 100 l 
kontajnery na zmesový odpad z hygienických 
dôvodov. V prípade triedeného zberu nejde 
o biologicky rozložiteľné odpady, a preto sa 
nevyžadovala a nevykonávala dezinfekcia 
týchto nádob. Malo ísť len o len o spresnenie 
doterajšieho stavu. 

Akceptované 

  K bodu 11. žiadame o nahradenie v súčasnosti platného 
znenia znením uvedenom v Dôvodovej správe: „určené 
projektom v stavebnom konaní, príp. na základe súhlasu 
vlastníka pozemku alebo v prípade budovania stojiska 
podlieha umiestnenie ohláseniu drobnej stavby na 
stavebnom úrade.“ 

§ 5 ods. 2 písm. d) znie: 

„d) ukladať zmesový odpad do zberných 
nádob/kontajnerov umiestených výlučne na 
stanovištiach určených projektom v 
stavebnom konaní, príp. na základe súhlasu 
vlastníka pozemku alebo v prípade budovania 
stojiska na základe ohlásenia drobnej stavby 
na stavebnom úrade; miesto sa uvedie 
v písomnom potvrdení o prebratí a dodaní 

Akceptované 
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zbernej nádoby/kontajnera podľa § 6 ods. 4 
tohto nariadenia,“. 

  K bodu 23 žiadame doplniť mechanizmus späťvzatia 
žiadosti o dočasnú úpravu zapojenia sa v systéme zberu 
vzhľadom na premenlivosť ročných období. Vzhľadom na 
skorší nástup teplejších dní môže dôjsť k užívaniu 
nehnuteľnosti skôr ako minimálne požadovaných 90 dní. 
Užívateľ nehnuteľnosti by preto mal mať možnosť 
obnoviť zvoz odpadu skôr ako po uplynutí minimálne 90 
dní. 

§ 9 ods. 1 písm. f) sa neviaže na 90 dní, „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. 
Termín začína plynúť na 15. deň od 
požiadania vlastníka nehnuteľnosti. Súčasťou 
stanoviska k dočasnej úprave je povinnosť 
vlastníka nehnuteľnosti, ktorú neužíval, 
opätovne oznámiť zmenu zapojenia sa do 
systému zberu. 

Je súčasťou 
stanoviska 

k oznámeniu 
o zmene 

zapojenia. 

  6. K bodu 33. žiadame: 
v odseku (4) požadujeme zosúladenie pravidiel zvozu či 
veľkosť nádob s bodom 25. tak, aby bol formát 
podmienok s rovnakou logikou či konkrétnosťou, 

Návrh VZN vychádza zo štúdie na 
zabezpečenie nakladania s kBRKO, pričom sa 
v bode 25. vychádzalo z toho, že zo 
zmesového odpadu ubudne 30%. Podľa 
praktických skúseností, že 30% hmotnostných 
zmesového odpadu je neporovnateľný s 30% 
kBRKO vzhľadom na rozdielnu mernú 
hmotnosť týchto odpadov, bol v bode 33. § 
13a ods. 4 upravený nasledovne: 
„(4) Typ, počet zberných nádob a kontajnerov 
na kuchynský odpad je pre  

a) rodinný dom jedna minimálne 20-23 l 
zberná nádoba pre domácnosť jednej bytovej 
jednotky, v prípade troch bytových jednotiek  
jedna 120 l zberná nádoba, 

b) bytové domy a ostatné budovy na 

Akceptované  
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bývanie 120 l alebo 240 l nádoba v počte 
nádob podľa potreby a v zmysle osobitného 
predpisu31a).“ 

Bude to závisieť od ochoty obyvateľov 
triediť, od skutočnej produkcie tohto odpadu, 
v súvislosti s dovozom stravy v prípade 
seniorov, ZŤP, stravovaním v jedálenských 
a stravovacích zariadeniach školopovinných 
detí, pracujúcich a pod. 

 
  v odseku (5) požadujeme ponechanie rovnakých 

intervalov bez ohľadu na mesiac vzhľadom na celoročnú 
dostupnosť ovocia či zeleniny. Preferujeme jednotný 
interval na základe mesiacov apríl až september, 

Upravené v súlade s Prílohou č. 10b vyhlášky 
MŽP SR č. 371/2021 Z. z. nasledovne: 
„(5) Interval odvozu je v prípade upravenej 
zbernej nádoby ( min. rozsah úpravy – vetracie 
otvory na tele nádoby, systém vetrania na 
veku, mriežka oddeľujúca tekutú časť od 
pevnej časti na dne nádoby) v mesiacoch 
marec až november minimálne jedenkrát za 
7 dní, v mesiacoch december až február 
minimálne jedenkrát za 14 dní; v prípade 
čiastočne upravenej nádoby (čiastočne 
upravená nádoby, ktorá nemá niečo z min. 
rozsahu) v mesiacoch marec až november 
minimálne dvakrát za 7 dní a v mesiacoch 
december až február minimálne jedenkrát za 
7 dní.“ 

Upravené 
v zmysle vyhlášky 

MŽP SR 

  v odseku (6) požadujeme vyňatie podmienok, aby bol 
vyhradený priestor mimo priameho slnečného žiarenia, 
aby sa k nádobe nedostali hlodavce, iné živočíchy a hmyz 
vzhľadom na to, že veľké množstvo existujúcich 
kontajnerových stojísk tieto podmienky nespĺňa nie je 
možné garantovať splnenie týchto podmienok zo strany 

Vzhľadom na vlastnosti kBRKO a zamedzeniu 
ich negatívnemu vplyvu z hľadiska 
hygienických požiadaviek, by bolo 
najvhodnejšie mať nádoby v chladených 
priestoroch, určite nie na slnečných miestach, 
ktoré spôsobujú rýchlejší rozklad bioodpadu, 

Neakceptované 
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všetkých správcov ½ predmetných stojísk. Navrhujeme 
namiesto toho zakúpenie takých nádob, ktoré eliminujú 
potrebu splniť vyššie uvedené podmienky, 

zápach, množenie hmyzu a pod.  
 

  v odseku (8) požadujeme doplnenie objemu spomínaných 
kompostovateľných vreciek. 
Zo súčasného znenia nie je možné posúdiť či bude tento 
počet vreciek stačiť pre potreby bežnej rodinnej jednotky, 
prípadne ako tento počet súvisí s objemom nádob 
požadovaných v odseku (4). 

Za slovom „vreciek“ boli doplnené slová „s 
približným objemom 10 l“, ktoré zodpovedajú 
10 l košíkom na zber toho odpadu 
v domácnostiach. 

Akceptované 

     
7 

Vajnory  
 Nedoručili 

stanovisko 
     

8 Karlova Ves Uznesenie č. 221/2021 z 29.6.2021  Súhlasí 
     

9 
Dúbravka Uznesenie č. 221/2021 z 29.6.2021 

 Schvaľuje bez 
pripomienok 

     
10 

Lamač Uznesenie č. 41/2021/VIII zo dňa 17.06.2021 
 Súhlasí bez 

pripomienok 
     

11 Devín Uznesenie č. 160/2021 zo dňa 14.6.2021  
Odporúča 
schváliť 

s pripomienkami 
  Žiadame riešenie systému likvidácie a odvozu odpadu aj 

z rekreačných a chatových lokalít. 
V § 9 ods. 1 je upravené, že pre 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. 

Je upravené vo 
VZN č. 6/2020 
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12 Devínska Nová Ves Uznesenie UMZ č. 44/6/2021 
 Súhlasí 

s pripomienkami 
  K § 13a, Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad: 

Odst. 5) zmeniť text „ v mesiacoch október až marec jeden až 
dvakrát za dva týždne „ na text „ v mesiacoch október až 
marec jedenkrát za týždeň “ 
Dôvod: V zimných mesiacoch je síce chladnejšie, ale varí sa v 
rovnakých objemoch ako v lete.  

Upravené v súlade s Prílohou č. 10b vyhlášky 
MŽP SR č. 371/2021 Z. z. nasledovne: 
„(5) Interval odvozu je v prípade upravenej 
zbernej nádoby ( min. rozsah úpravy – vetracie 
otvory na tele nádoby, systém vetrania na 
veku, mriežka oddeľujúca tekutú časť od 
pevnej časti na dne nádoby) v mesiacoch 
marec až november minimálne jedenkrát za 
7 dní, v mesiacoch december až február 
minimálne jedenkrát za 14 dní; v prípade 
čiastočne upravenej nádoby (čiastočne 
upravená nádoby, ktorá nemá niečo z min. 
rozsahu) v mesiacoch marec až november 
minimálne dvakrát za 7 dní a v mesiacoch 
december až február minimálne jedenkrát za 
7 dní.“ 

 
 

Akceptované 
čiastočne 

  Odst. 8) pridať za „kompostovateľných vreciek“ text „a jeden 
odvetrateľný košík pre domácnosť“ 

Nie každá domácnosť má záujem o daný typ 
košíka kvôli nedostatku miesta pre jeho 
umiestnenie v domácnosti, ide o zásah do 
vlastníctva. Obec zabezpečuje zberné nádoby 
na zber odpadu, ktoré sú umiestnené na 
stanovišti zberných nádob, kontajnerov, nie 
v domácnosti, tak ako dnes neposkytujeme 
smetné koše do domácností na zmesový a iný 
triedený odpad z miestneho poplatku.  

Neakceptované 

  K § 17 Pridať bod (5) v znení: 

„Každá domácnosť má nárok z miestneho poplatku dostať 
jednu plastovú nádobu so sitkom na zber použitého oleja a 
tuku z domácnosti. “ 

V prípade zberu jedlých olejov a tukov nejde 
o opätovne použiteľné fľaše. Neexistujú 
čistiace linky na čistenie takýchto fliaš. 
Produkovalo by sa viac plastového odpadu, 

Neakceptované 
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ktorý nie je recyklovateľný, a preto aj 
v systéme zberu sa uvažuje zber do požitých 
plastových fliaš, ako sú od oleja, znečistené 
PET fľaše, uzatvárateľné plastové obaly 
z drogistického tovaru a pod. 

  V úvodných ustanoveniach slová „v znení zákona č. 535/2008 

Z. z. “ nahradiť slovami „v znení neskorších predpisov “. 

Doplnené. 
Akceptované 

  Za bod 30. doplniť bod 31. s nasledovným znením: „31. V § 12 

ods. 8 sa v druhej vete vypúšťajú slová „jedenkrát alebo “. 

Doterajšie body 31. až 36. označiť ako body 32. až 37. 

Od 1.1.2022 sa bude uskutočňovať výkup PET 
fliaš a kovových obalov z nápojov, čím 
poklesne objem tohto odpadu v zavedenom 
systéme triedeného zberu a preto ponechávame 
možnosť tak, ako je uvedené a odsúhlasené na 
základe pozmeňovacieho uznesenia MsZ 
v súčasnom VZN. 

Neakceptované 

     
13 Záhorská Bystrica 

 
 Nedoručili 

stanovisko 
     
 Petržalka Uznesenie č. 414 zo dňa 29.06.2021  Schvaľuje 
  V paragrafe 9. odsek 1, písmena C sa mení: 

Bytový dom a ostatné budovy na bývanie do 45 osôb 
najmenej 1 kontajner s objemom 1100 litrov s intervalom 
odvozu jedenkrát za týždeň; pre každých ďalších 45 osôb 
sa upraví ekvivalentne počet kontajnerov, prípadne počet 
intervalov odvozu, pri zavedenom triedenom zbere 
biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu do 60 
osôb najmenej jeden kontajner s objemom 1100 litrov 
s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň; pre každých 
ďalších 60 osôb sa upraví ekvivalentne počet kontajnerov, 
prípadne počet intervalov odvozu. 

Pokiaľ to bude takto, bude musieť OMDP 
zaregistrovať žiadosť a poslať na OLO a.s., 
aby posúdilo a urobilo fotodokumentáciu 
o množstve odpadu v deň odvozu. Následne 
OŽP bude musieť posúdiť každú žiadosť 
individuálne a vydať stanovisko podľa zistenej 
produkcie odpadu. Pri takomto systéme zberu 
očakávame žiadosti od každého bytového 
domu, pretože každý bude chcieť menej platiť 
aj na úkor nedostatočného počtu nádob 
a intervalu odvozu. Ak by ostalo pôvodné 
navrhované znenie, ktoré počíta s úbytkom 
30% bioodpadu zo zmesového odpadu, 

Neakceptované 
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postačovalo by len na OMDP zmeniť 
zapojenie. Odôvodňujeme to tým, že návrh 
neuvažuje s takým veľkým rozdielom v počte 
osôb, aby nebol odpad všade mimo 
kontajnerov z dôvodu nedostatočnej kapacity. 
Po zavedení kBRKO v MČ Lamač a po 
vyhodnotení systému bude prehodnotený počet 
osôb. Bude to súvisieť aj s ochotou obyvateľov 
triediť odpad. 

     
15 Jarovce Uznesenie č. 149/2021 zo dňa 21.6.2021  Súhlasí 
     

16 Rusovce Uznesenie č. 284/2021 zo dňa 28.06.2021 
 Schvaľuje s 

pripomienkami 
  Bod č. 13: navrhujeme zmeniť formuláciu „úpravu 

intervalu odvozu" za „alebo úpravu intervalu odvozu". 
 

akceptované 

  Bod č. 14: navrhujeme rozšíriť tak, aby bol opravený 
preklep v platnom VZN „...na použite 
špeciálneho kľúča...". 

 
akceptované 

  Bod č. 25: bod a) na konci: navrhujeme zameniť 
„prípadne interval odvozu" za „prípadne počet intervalov 
odvozu". V tomto bode tiež vypadlo oproti pôvodnému 
návrhu slovo „minimálne" vzťahujúce sa na interval 
odvozu 1x za 14 dní pre rodinný dom, príp. bytový 
dom do 4 osôb. Komisia dáva na zváženie vrátenie 
pôvodnej formulácie, umožňujúcej zmeniť interval podľa 
miestnej potreby. 

§ 9 ods. 1 písm. a) znie: 

„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; pri 
zavedenom triedenom zbere biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu do 6 
osôb najmenej 1 zberná nádoba s objemom 
110/120 litrov s intervalom odvozu 
minimálne jedenkrát za 14 dní, nad 6 osôb 
ekvivalentný počet zberných nádob, prípadne 

Akceptované  
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interval odvozu,“. 
 

  Bod č. 33: komisia navrhuje zvážiť zaradenie mesiaca 
október medzi mesiace s častejším zberom kuchynského 
odpadu: vzhľadom na meniacu sa klímu býva často 
október teplotne ešte súčasťou teplejšej časti roka. 

Upravené v súlade s Prílohou č. 10b vyhlášky 
MŽP SR č. 371/2021 Z. z. nasledovne: 
„(5) Interval odvozu je v prípade upravenej 
zbernej nádoby ( min. rozsah úpravy – vetracie 
otvory na tele nádoby, systém vetrania na 
veku, mriežka oddeľujúca tekutú časť od 
pevnej časti na dne nádoby) v mesiacoch 
marec až november minimálne jedenkrát za 
7 dní, v mesiacoch december až február 
minimálne jedenkrát za 14 dní; v prípade 
čiastočne upravenej nádoby (čiastočne 
upravená nádoby, ktorá nemá niečo z min. 
rozsahu) v mesiacoch marec až november 
minimálne dvakrát za 7 dní a v mesiacoch 
december až február minimálne jedenkrát za 
7 dní.“ 

Upravené 
v zmysle vyhlášky 

MŽP SR 

     
17 Čunovo Uznesenie č. 176/2021 zo dňa 30.6.2021  Súhlasí 
     
 OLO a.s.  Bod č. 33. V § 13a ods. 9 sa navrhuje znenie: „(9) Do 

zberu patria všetky tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál 
rastlinného aj živočíšneho pôvodu nespotrebované zvyšky 
jedál a potravín, vrátane pokazených, resp. po záruke bez 
obalov, vrecká z čajov a usadeniny z kávy, certifikované 
kompostovateľné vrecká. 
Nie je určený na jedlé oleje a tuky)*, obaly z potravín, 
obaly po konzumácii jedál, vrecká bez certifikátu na 
kompostovanie, kávové kapsule, cigaretové ohorky, odpad 
zo záhrad (§14a) a  iný komunálny odpad.“ 

 

§ 13a ods. 9 znie: „(9) Do zberu patria všetky 
tuhé, pevné zvyšky z prípravy jedál rastlinného 
aj živočíšneho pôvodu nespotrebované zvyšky 
jedál a potravín, vrátane pokazených, resp. po 
záruke bez obalov, vrecká z čajov a usadeniny 
z kávy, certifikované kompostovateľné vrecká. 
Do zberu nepatria: jedlé oleje a tuky)*, obaly 
z potravín, obaly po konzumácii jedál, vrecká 
bez certifikátu na kompostovanie, kávové 
kapsule, cigaretové ohorky, odpad zo záhrad 
(§14a) a  iný komunálny odpad.“ 

akceptované 
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Mestská rada hlavného mesta SR 
Bratislavy 

 
 
 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
___________________________________________________________________________ 

 
Kód uzn.: 9.1.1. 

1.3. 
 

Uznesenie 203/2021 
zo dňa 09.09.2021 

 
Mestská rada po prerokovaní materiálu 
 

odporúča 
 
Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o 
nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy. 
 
 

-  -  - 



KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA 
A VÝSTAVBY 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
 

Výpis 
 
Z online zasadnutia Komisie územného a strategického plánovania, životného prostredia a 
výstavby Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zo dňa 
13.9.2021 o 16,00 
 
 
Uznesenie č. 4 
Komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského 
zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy po prerokovaní  
 
I. odporúča  

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
 
a) schváliť  

 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. .........../2021 
z ............. o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
b) neakceptovať 
 
pripomienku verejnosti k doplneniu nariadenia o určenie času na vhadzovanie sklených 
obalov do kontajnera. 
 
II. odporúča  
 
umiestniť na kontajnery nápis: v záujme zachovávania nočného kľudu prosíme občanov 
o vysýpanie skla mimo nočných hodín. Zároveň odporúča rokovať s výrobcom kontajnerov 
o takom technickom riešení, ktoré zabezpečí tlmenie hluku pri vysýpaní skla. 
 
 
Hlasovanie:  
prítomní: 12, za: 12, proti: 0, zdržal sa: 0 
 
Komisia bola uznášaniaschopná a návrh uznesenia bol prijatý. 

 
Ing. Tatiana Kratochvílová, v.r. 

                                                                                                            predsedníčka komisie  
Za správnosť opisu:  
Filip Prikler, v. r.  
v Bratislave, 14.9.2021 


