
KOMISIA ÚZEMNÉHO A STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA, ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA A  VÝSTAVBY 

Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

 
Zápisnica z rokovania mimoriadnej Komisie územného a strategického plánovania, životného 
prostredia a výstavby MsZ konaného dňa 18. 5. 2016 
 

Prítomní:  podľa prezenčnej listiny,  

Začiatok rokovania: 15:00 h. 

 

Zasadnutie viedol podpredseda komisie  Radovan Jenčík, predseda komisie. 

 

Na úvod podpredseda komisie oboznámil prítomných s jediným bodom programu, ktorý mala Komisia 
územného a strategického plánovania, životného prostredia a výstavby MsZ na mimoriadnej komisií 

prerokovať: 
Návrh všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a 

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

a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hl. 

mesta SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov. 
 

S materiálom prítomných oboznámila Ing. Katarína Prostejovská, vedúca oddelenia životného prostredia 

a mestskej zelene.  

 

Návrh uznesenia k bodu č. 1 „Návrh všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní 

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

Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hl. m. SR Bratislavy č. 13/2012 

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne 

záväzného nariadenia hl. mesta SR 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)  Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča   predložený  materiál  „Návrh všeobecne 

záväzného nariadenia hl. mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  posunúť  do   procesu   

pripomienkovania   verejnosťou  a schvaľovania.  

 

Hlasovanie:  

prítomní: 7, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2   

 

B) Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva   

hlavného   mesta   Slovenskej   republiky    Bratislavy žiada materiál doplniť   o finančnú analýzu dopadu 

nového všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy pre 

mesto a spoločnosť OLO a.s. vo vzťahu k výške poplatku. 

Hlasovanie:  

prítomní: 7, za: 7, proti: 0, zdržal sa: 0   
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C) Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy žiada do návrhu VZN  doplniť systém zberu plastového 

odpadu z individuálnej výstavby  formou kontajnerového a vrecového zberu.  

Hlasovanie:  

prítomní: 7, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2   

 

D) Komisia územného, strategického plánovania, životného prostredia a výstavby Mestského zastupiteľstva 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy odporúča primátorovi  hlavného mesta SR Bratislavy,  aby 

požiadal spracovateľa návrhu VZN o doplnenie stanoviska  od spoločnosti OLO a.s, k predloženému 

návrhu.  

 

Hlasovanie:  

prítomní: 7, za: 5, proti: 0, zdržal sa: 2   

 

 
 

Za správnosť opisu : RNDr. Anna Calpašová  

V Bratislave, 18.5.2016 

 

 

 

 
 

 


