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Návrh uznesenia 
 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 

schvaľuje 
 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení a dopĺňa 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. 5/2013 a 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014 
s účinnosťou dňom 1. januára 2016, okrem čl. I druhý bod, ktorý nadobúda účinnosť dňom 1. 
júla 2016. 
 



 

 

D ô v o d o v á   s p r á v a 
 

I. Všeobecná časť 
 
Zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „zákon o odpadoch“) sa v čl. V tretí bod písm. c) doplnil § 78 ods. 1 písmenom c) 
zákon 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.“), 
ktoré znie: 

 
„c) najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez 
obsahu škodlivín.“. 
 

Týmto ustanovením zákona bola ustanovená samostatná sadzba za 1 kilogram 
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, ktoré doposiaľ boli spoplatňované za 
zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 
vcelku. Pôvodná sadzba pre komunálny odpad (zmesový komunálny odpad po vytriedení) 
platí naďalej bezo zmeny. 

 
Návrhom všeobecne záväzného nariadenia, ktorým sa mení a dopĺňa 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. 5/2013 a všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014 (ďalej len „návrh 
VZN“) sa zabezpečuje ustanovenie sadzby za drobné stavebné odpady bez obsahu škodlivín 
vo všeobecne záväznom nariadení hlavného mesta SR Bratislavy. 

 
Ustanovenie § 78 ods. 1 písm. c) zákona č. 582/2004 Z. z. nadobúda účinnosť dňom 

1. januára 2016 z dôvodu, že podľa ustanovenia § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. obec 
ustanoví všeobecne záväzným nariadením sadzby poplatku v súlade s § 78 ods. 1 len 
k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. 

 
Na základe uvedeného sa navrhuje účinnosť čl. I prvého bodu návrhu VZN dňom 

1. januára 2016.  
 
Podľa § 135 ods. 15 zákona č. 79/2015 Z. z. obec je povinná všeobecne záväzné 

nariadenie obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
vydané podľa doterajších právnych predpisov uviesť do súladu s týmto zákonom do 30. júna 
2016. 

V súlade s týmto ustanovením sa navrhuje účinnosť čl. I druhého bodu návrhu VZN, 
podľa ktorého sa postupuje pri učení výšky poplatku, dňom 1. júla 2016. 

Navrhuje sa ustanoviť sadzbu v hornej hranici v zákone uvedeného rozpätia najmenej 
0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu 
škodlivín, t. j. vo výške 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu 
škodlivín  
 

Hmotnosť množstva drobného stavebného odpadu sa doposiaľ nezisťovala. Pre odhad 
je možné použiť pôvodnú hornú hranicu DSO pre jedného obyvateľa ročne, ktorá bola 



 

 

stanovená na 1 m3, ak by sa rekonštruovalo 1 % z celkového množstva 180 tis. bytov 
v Bratislave, išlo by o 1800 m3 krát 1000 kg * 0,078 eura, celkovo cca 140 tis. eur príjmov 
rozpočtu za poplatok za DSO ročne. 

 
Návrh VZN bol predložený na rokovanie pravidelnej porady primátora (PPP) dňa 

14.10. 2015 ako súčasť informačného materiálu „Informácia  o problematike  a tvorbe 
všeobecne záväzného nariadenia SR Bratislavy o nakladaní s komunálnym odpadom 
a drobnými stavebnými odpadmi a ostatných všeobecne záväzných predpisov, ktoré sa  
vzťahujú  na nakladanie s odpadom“. 

 
Komplexný postup pre aplikáciu ustanovení zákona č. 79/2015 Z. z. v podmienkach 

Bratislavy je predmetom pracovnej skupiny k tvorbe všeobecného záväzného nariadenia 
Slovenskej republiky  Bratislavy  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými 
stavebnými odpadmi, ktorá zhodnotila problematiku dosahu zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov na nakladanie s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
a na zmenu všeobecne záväzných predpisov hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorá bola zriadená rozhodnutím primátora č. 20/2015 zo dňa 4. augusta 2015. Pracovnú 
skupinu vedie 1. námestník primátora, členmi skupiny je starostka Devína, poradca primátora, 
odborní pracovníci OLO, a.s. a Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
(ďalej len „magistrát“). Skupina zasadala v dňoch 16.09. a 30.09.2015, informácie 
o výsledkoch rokovaní sú predkladané vedeniu hlavného mesta. 

 
Materiál „Informácia  o problematike  a tvorbe všeobecne záväzného nariadenia SR 

Bratislavy o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi a ostatných 
všeobecne záväzných predpisov, ktoré sa  vzťahujú  na nakladanie s odpadom“ je prílohou 
tohto materiálu.  

 
Na základe prerokovania materiálu bolo rozhodnuté, že v súlade s Pravidlami pre 

prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 a 2 (ďalej len „pravidlá“) bol návrh 
VZN predložený ako samostatný materiál na rokovanie PPP dňa 20.10.2015. 

Podľa § 9 pravidiel sa uplatnil skrátený legislatívny postup pri príprave a schvaľovaní 
návrhu nariadenia. Legislatívny postup návrhu nariadenia bol skrátený o pripomienkovanie 
organizačných útvarov magistrátu, stanovisko predložilo len oddelenie legislatívno-právne 
v rámci posúdenia legislatívnej správnosti znenia návrhu VZN. Návrh nariadenia bol ďalej 
skrátený o lehotu na zaujatie stanoviska miestnych zastupiteľstiev mestských častí, nakoľko 
ide o aplikáciu legislatívno-technickej úpravy vyplývajúcej z čl. V tretí bod písm. c) zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s obligatórnou 
povinnosťou pre obce stanoviť sadzbu poplatku k 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia 
podľa ustanovenia § 83 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

Ako vecne príslušné komisie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy boli určené: 
1. komisia územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby, 
2. komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta, 
 

Ako gestorská komisia na vyhodnotenie pripomienok fyzických osôb a právnických 
osôb k návrhu nariadenia bola určená komisia územného a strategického plánovania, 
životného prostredia a výstavby. 



 

 

 
Návrh VZN bol podľa § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení 

v znení neskorších predpisov vyvesený na úradnej tabuli hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a zverejnený na internetovej stránke hlavného mesta dňa 15.10.2015. 
Fyzické osoby a právnické osoby mohli uplatniť pripomienky k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia v dňoch od 15.10.2015 do 26.10.2015.  

 
V uvedenej lehote neboli doručené žiadne pripomienky fyzických osôb alebo 

právnických osôb  k návrhu VZN. 
 
II. Osobitná časť 

Čl. I 

K bodu 1 

Navrhuje sa stanoviť sadzba vo výške 0,078 eura za kilogram drobných stavebných 
odpadov bez obsahu škodlivín. 

K bodu 2 

Navrhuje sa postup pre určenie poplatku na základe vážnych lístkov, ktoré bude 
vystavovať zberný dvor. Podľa § 83 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z. prevádzkovateľ zberného 
dvora je povinný okrem povinností podľa § 14 

a) viesť evidenciu komunálnych odpadov odovzdaných na zbernom dvore, ohlasovať 
obci, na území ktorej sa zberný dvor nachádza, alebo združeniu obcí údaje z evidencie a 
uchovávať ohlasované údaje, 

b) informovať príslušnú obec o zložkách a množstve komunálneho odpadu, ktorý 
prevzala od jej obyvateľov, na tomto zbernom dvore, 

c) vyčleniť priestor pre komunálne odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie, 

d) odobrať od osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 drobný stavebný odpad, objemný 
odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu 
ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.  

K bodu 3 

Prechodným ustanovením sa navrhuje riešenie časového posunu účinnosti stanovenia 
sadzby poplatku dňom 1. januára 2016 a zavedenia systému nakladania s odpadmi podľa 
zákona č. 79/2015 Z. z. s účinnosťou dňom 1. júla 2016. 

Čl. II 

Stanovuje sa účinnosť VZN dňom 1. januára 2016, okrem druhého bodu, ktorý 
nadobúda účinnosť dňom 1. júla 2016. 



 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
č. ../2015 

z ... ............ 2015, 
 

ktorým sa mení a dopĺňa 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. 5/2013 a všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa 
§ 6 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, § 11 ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady 
č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších 
predpisov a § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom  poplatku za 
komunálne odpady v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 
 

Čl. I 

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. 5/2013 a  všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 11/2014 sa mení takto: 
 

1. V § 4 ods. 1 písmene e) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a dopĺňa sa nové písmeno 
f), ktoré znie: 

 „f)  0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.“. 

2. V § 5 sa za odsek 3 dopĺňa nový odsek 4,  ktorý znie: 

„(4) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov bez 
obsahu škodlivín sa určuje ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti drobných 
stavebných odpadov za kalendárny mesiac. Celková hmotnosť drobného stavebného 
odpadu za kalendárny mesiac sa vypočíta ako súčet hmotností uvedených 
na jednotlivých vážnych lístkoch. Vážne lístky dodá správcovi poplatku právnická 
alebo fyzická osoba – podnikateľ oprávnená na zber drobného stavebného odpadu 
podľa osobitného predpisu 18a)  najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca.“.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie: „18a) Zákon č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 

3. Za § 11 sa vkladá § 11a, ktorý znie: 
„§ 11a 



 

 

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. januáru 2016  
 

Ustanovenie § 4 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia sa od 1. januára 2016 do 30. 
júna 2016 neuplatňuje.“. 

 
 

 
Čl. II 

Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016, okrem 
čl. I druhý bod, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2016. 
 
 
 
 

 
 
 
 

JUDr. Ivo Nesrovnal 
primátor 

 

 

 

 



MAGISTRÁT  HLAVNÉHO  MESTA  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVY 
 

Informácia 
o problematike  a tvorbe všeobecne záväzného nariadenia SR Bratislavy o nakladaní 

s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi a ostatných všeobecne záväzných 
predpisov, ktoré sa  vzťahujú  na nakladanie s odpadom 

 
 
Pracovná skupina k tvorbe všeobecného záväzného nariadenia Slovenskej republiky  
Bratislavy  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobnými stavebnými odpadmi zhodnotila 
problematiku dosahu zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov na nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a na zmenu všeobecne záväzných predpisov 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy .  
 
V súvislosti s uvedeným sa prekladá nasledovná informácia.  
 

A. Legislatívny  rámec:  
 
Komunálne odpady:  
 
 Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov („ďalej len 
„nový zákon o odpadoch“) bol prijatý dňa 17. marca 2015, účinnosť nadobúda 1.1.2016 
okrem niektorých ustanovení zákona, ktoré majú posunutú účinnosť k 1. januára 2017: 
Komunálneho odpadu na úrovní hlavného mesta sa týka ustanovenie § 83 ods. 3 písm. b) 
nového zákona o odpadoch úprava zákazu používať drviče biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu. 
 
Miestny poplatok:  
 
Novým zákonom o odpadoch bol novelizovaný aj zákon 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 o miestom poplatku“) v časti týkajúcej sa miestneho 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“).   
 
Ustanovenia , ktoré novelizovali zákona o miestom poplatku majú:  

� posunutú účinnosť k 30.06.2016, a to v časti týkajúcej sa určenia účelu využitia 
poplatku platí  (§ 77 ods. 1 a nový ods. 9  zákona),   

� úst.§ 78 ods. 1 písm. c) týkajúce sa sadzby za drobný stavebný odpad má účinnosť 
k 1.1.2016.  

 
Novelizované úst. § 77  ods. 1 a nový ods. 9 zákona o miestnom poplatku s účinnosťou od 
30.06.2016: 
  
(1) Poplatok sa platí za 
a) činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,  
b) činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,  
c) triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov,  
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d) náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a  
e) náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu. 
 
(9)Obec do poplatku podľa odseku 1 môže zahrnúť 
a) náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad, 
 b) náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, 
pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť. 
 
Nové úst. § 78  ods. 1 písm. c)  zákona o miestnom poplatku s účinnosťou od 1.1.2016:  
 
c) najmenej 0,015 eura a najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez 
obsahu škodlivín. 
 

B. Nový zákon o odpadoch  a všeobecne záväzne predpisy na úrovní hlavného mesta  
 
V  dôsledku prijatia nového zákona o odpadoch bude potrebné: 
 

1. vykonať zmenu Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  (ďalej len 
„štatút“) v článkoch 

 
� samosprávna pôsobnosť :  čl. 43 ods. 5 (Bratislava) a čl. 44 ods. 3 (mestské časti) 
� prenesený výkon  štátnej správy: čl. 68 ods. 4 (Bratislava) a  čl. 69 od.3  (mestské 
časti)   

 
porovnanie zmien je priložené v prílohe č. 1  

 
2. prijať nové všeobecne záväzne nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy  o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 
(ďalej len „nariadenie o nakladaní s KO a DSO“) k 30.06.2016 (prechodné 
ustanovenie §135 ods. 15  nového zákona o odpadoch) 

 
porovnanie zmien je priložené v prílohe č. 2 
 
 
3. upraviť a/alebo prijať nové všeobecne záväzne nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady  (ďalej len „nariadenie o poplatku“) :  

 
� k 1.1.2016 upraviť sadzbu za drobný stavebný odpad 
� k 30.06.2016 upraviť spôsob určenia poplatku za drobný stavebný odpad 
� ostatná úprava od nastavenia systému nariadenia o nakladaní s KO a DSO (30.6.2016 

alebo 1.1.2017), prípadne zmena sadzby poplatku (k 1.1.2017)  
 
 

C. Problematika drobného stavebného odpadu:  
 
Podľa § 81 ods. 20 nového zákona o odpadoch je obec povinná zaviesť množstvový zber 
drobného stavebného odpadu. 
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Podľa § 78 ods. 1 písm. c) zákona o poplatkoch sadzba poplatku je najmenej 0,015 eura a 
najviac 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín. 
 
Podľa § 80 ods. 8 nového zákona o odpadoch množstvový zber je zber zmesových 
komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny 
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného 
predpisu108) vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných 
pôvodcom odpadu za daný čas; tým nie je dotknuté ustanovenie § 81 ods. 12. 
 
Z uvedeného vyplýva, že drobný stavebný odpad bude potrebné vážiť (zatiaľ sa pracuje 
s koncepciu využitia  zberu drobného staveného odpadu na zberných dvoroch)  a na základe 
vystavených „vážnych lístkov“  vystaviť doklad na úhradu  pre fyzickú osobu, ktorá drobný 
stavebný odpad odovzdala na zbernom dvore.  
 
Vzhľadom na účinnosť ust. § 78 ods. 1 písm. c) zákona o poplatkoch  k 1.1.2016 je potrebné 
v prvom rade upraviť platné všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy 
13/2012 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad, ktorom sa   
určí sadzba poplatku za drobný stavebný odpad a tiež spôsob určenia poplatku.  
 
Návrh nariadenia je priložený v prílohe č. 3.  
 
V  priebehu prípravy nariadenia o nakladaní s KO a DSO je potrebné vyriešiť otázku 
vybavenosti zberných dvorov na území hlavného mesta (či disponujú s váhami) a nadväzne na 
to aj spôsob vystavovania relevantných dokladov, ktoré budú podkladom na určenie poplatku 
za drobný stavebný odpad.  
 

D. Problematika triedeného zberu  
 
V podstate problematika povinnosti obce zaviesť triedený zber zostáva viac-menej zachovaná 
pre komodity:   

- pre papier, plasty, kovy a sklo- povinnosť obce je zabezpečiť zavedenie 
a vykonávanie ich zberu 

- pre elektrozariadenia prenosné batérií a akumulátorov, - upravená  povinnosť  
obce  umožniť výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a 
akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti 
výrobcov na ich náklady zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu 
elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a akumulátorov a užívať v 
rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov, 

- pre jedlé  oleje a tuky z domácností a 
- pre  biologicky rozložiteľný odpad  zo záhrad a parkov vrátane odpadu z 

cintorínov, - zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu 
 

Pre povinnosť zaviesť a zabezpečovať zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpad  
z domácnosti, t.j. okrem kuchynského odpadu pochádzajúceho z reštaurácii a zariadení 
spoločného stravovania si Bratislava doteraz uplatňuje výnimku nezavedenia tohto triedeného 
zberu podľa § 39 ods. 18 platného zákona o odpadoch, t.j. z dôvodu, že je zabezpečené 
energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou R1 
(spaľovňa OLO a.s.). Táto výnimka je uplatniteľná aj podľa nového zákona o odpadoch.    
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E. K problematike triedeného zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových 
výrobkov 

 
Podľa nového zákona o odpadoch sa na zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov (pre 
odpady a odpady z neobalových výrobkov) uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a  
mení  sa spôsob financovania triedeného zberu pre odpady z obalov a odpady z neobalových 
výrobkov, a to ak že sa má vytvoriť „trojuholník“ zmluvných vzťahov, a to medzi:  

1. obcou  a organizáciou zodpovednosti výrobcov  
2. obcou a zberovou spoločnosťou  
3. zberovou spoločnosťou a organizáciou zodpovednosti výrobcov  

 
ad 1.    
 
Zmluva medzi obcou a organizáciou zodpovednosti výrobcov musí okrem všeobecných 
náležitostí zmluvy obsahovať  

� popis systému triedeného zberu vrátane požiadaviek na výkon činností triedeného 
zberu, 

� spôsob zisťovania podielu odpadov z obalov a odpadu z neobalových výrobkov v 
oddelene vyzbieraných zložkách komunálnych odpadov; uvedené zisťovanie sa 
uskutočňuje na náklady tejto organizácie zodpovednosti výrobcov, 

� spôsob a formu preukazovania materiálového toku odpadov z obalov a odpadov z 
neobalových výrobkov, 

� podmienky uskutočňovania informačných aktivít na území obce, 
� výšku nákladov na triedený zber v obci. 

 
ad 2.  
 
Zmluva medzi obcou a zberovou spoločnosťou bude odberateľsko - dodávateľská zmluva.   
  
ad. 3  
 
Na základe zmluvy medzi zberovou spoločnosťou a organizáciou zodpovednosti výrobcov 
bude vyplatená cena za služby poskytnuté obci zberovou spoločnosťou.   
 
 
Z uvedeného vyplýva, že skôr ako sa pristúpi k rokovaniu o uzavretí zmluvy medzi hlavným 
mestom a  organizáciou zodpovednosti výrobcov, a to aj zmluvy o budúcej zmluve, bude 
potrebná informácia o výške nákladov hlavného mesta na triedený zber.  
 
Taktiež bude potrebné určiť postup a spôsob posudzovania návrhov k zmluve s „budúcimi 
organizáciami zodpovednosti výrobcov“ na uzavretie zmluvy, a to v čo najkratšom čase. 
 
 
Záver:  
 
Z vyššie uvedenej problematiky týkajúcej sa nakladania s komunálnym odpadom a drobným 
stavebným odpadom bol do dnešného dňa  vypracovaný návrh všeobecne záväzného 
nariadenie návrhu, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzne nariadenie č. 13/2012 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 
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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. 5/2013 a všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014.  
 
Navrhujeme ho predložiť  do ďalšieho  legislatívneho procesu v skrátenom postupe v súlade s 
§ 9 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 a 2.  



 

 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR 
Bratislavy v znení neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta SR Bratislavy č. 5/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta SR Bratislavy č. 11/2014 

kód uzn.: 1.2 
6.3 

9.1.1.1 
9.1.1.2 

Uznesenie č. 165/2015 
     zo dňa 05. 11. 2015 
 
 
Mestská rada po prerokovaní materiálu  

odporúča 

Mestskému zastupiteľstvu hlavného mesta SR Bratislavy 
schváliť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení 
a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy v znení 
neskorších predpisov v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy 
č. 5/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy č. 11/2014, 
s účinnosťou dňom 1. januára 2016, okrem čl. I druhý bod, ktorý nadobúda účinnosť dňom  1. 
júla 2016. 

- - - 
 

 
 
 
 



 

 

KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A  VÝSTAVBY 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
Zápisnica z rokovania  Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby MsZ konaného dňa 4. 11. 2015 - výpis 
 
Prítomní:   podľa prezenčnej listiny,  
ďalej: Ing. Baláž, riaditeľ sekcie, Ing. Peter Michalička, vedúci Odd. miestnych daní 
a poplatkov,  JUDr. Zuzana Reguli, Odd. životného prostredia a mestskej zelene, Ing.arch. 
Ingrid Konrád, hlavná architektka Bratislavy 
Začiatok rokovania: 16:00 h. 
 
Zasadnutie viedol predseda komisie  Radovan Jenčík. 
Na úvod predseda komisie oboznámil prítomných s programom.  
 
PROGRAM 

1. Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.  

2. Informácia o výsledku pripomienkového konania  k návrhu všeobecne záväzného 
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy,  ktorým sa mení a dopĺňa 
všeobecné záväzne nariadenie hlavného mesta  č. 4/2013   o poplatku za znečisťovanie 
ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia   

3. Návrh opatrení proti dopravnému kolapsu    
4.   Rôzne 

 
 
K bodu 1: 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Ústnu informáciu k predloženému návrhu podali Ing. Peter Michalička, vedúci Odd. 
miestnych daní a poplatkov a JUDr. Zuzana Reguli, Odd. životného prostredia a mestskej 
zelene 
 
Uznesenie: 

a) Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 
hlavného mesta SR Bratislavy informáciu berie na vedomie „Návrh všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady“.  

 
b) Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby 

hlavného mesta SR Bratislavy predložený návrh odporúča Mestskému zastupiteľstvu  
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hlavného mesta SR Bratislavy aby v predloženom návrhu VZN č. 13/2012 v Čl. 1 ods. 
1 písm. f) zmenil výšku poplatku na najnižšiu možnú sadzbu   

 
prítomní: 10 
za: 5, proti: 5, zdržal sa: 0 
Komisia hlasovaním neodsúhlasila predložený návrh 
 
 
 

 
 

                                   Radovan Jenčík, v. r. 
                                   predseda komisie 

 
Zapísala:  
RNDr. Anna Calpašová, tajomníčka komisie 
  
 
 

 


