Vyhodnotenie pripomienok mestských častí Bratislavy Karlova Ves a Podunajské Biskupice 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 a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších predpisov:
Por.
č.
1

Mestská časť

Pripomienky

Vyhodnotenie

Karlova Ves

Uznesenie č. 202/2016 zo 14.06.2016

Doručené na Oddelenie životného prostredia
a mestskej zelene dňa 23.06.2016. Expedícia
materiálu na rokovanie MsZ bola 22.06.2016,
z toho dôvodu pripomienky z Miestneho
zastupiteľstva neboli vyhodnotené vyhodnotené
v predloženom materiáli.

V znení § 2 ods. 9 navrhuje:
„Stále alebo dočasné zberné miesto je stanovište zbernej
nádoby/kontajnera
nachádzajúce
sa
na verejnom
priestranstve alebo v ohradenom priestranstve, ktoré je
sprístupnené držiteľovi odpadu a ktoré je určené hlavným
mestom alebo na základe dohody mestskej časti hlavného
mesta (ďalej len „mestská časť“) a hlavného mesta alebo
určené mestskou časťou (v prípade kalendárového zberu
objemného odpadu zabezpečovaného mestskou časťou) na
umiestenie veľkokapacitného kontajnera pre odpad zo
záhrad alebo na umiestenie veľkokapacitného kontajnera
pre objemný odpad.“
Ustanovenie § 5 ods. 4 navrhuje doplniť nasledovným
textom:
„Ak držiteľ odpadu uloží do zbernej nádoby/kontajnera
odpad v rozpore s odsekom 2 písm. e) alebo uloží odpad

Záver

Má sa za to, že je to upravené v § 19 ods. 2
písm. c) návrhu VZN.
Nariadenie stanovuje zberné miesta určené
mestskou časťou v prípade zberu objemného
odpadu zabezpečovaného mestskou časťou. Je
Neakceptované
na rozhodnutí mestskej časti, ktoré zberné
miesto si stanoví v rámci harmonogramu zberu,
či bude v ohradenom priestranstve alebo na
verejnom priestranstve.

V takomto prípade, keď dôjde k uloženiu
odpadu v rozpore s týmto nariadením, napr.
Neakceptované
bude v nádobe uložený nebezpečný odpad alebo
drobný stavebný odpad, je povinný správca
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podľa odseku 3 písm. a), oprávnená osoba upozorní na to
hlavné mesto. Oprávnená osoba prednostne vykoná alebo
zabezpečí odvoz a ďalšie nakladanie odpadu uvedeného v
odseku 3 písm. a) v súlade s osobitnými predpismi1)
najneskôr do nasledujúceho pracovného dňa a do toho
času sa odvoz ostatného odpadu nevykoná. Odvoz
ostatného odpadu sa vykoná okamžite, najneskôr do
nasledovného pracovného dňa po odvoze odpadu
uvedenom v ods. 3 písm. a) tohto paragrafu; týmto
ustanovením nie je dotknuté právo pôvodcu a držiteľa
odpadu na vykonanie náhradného odvozu oprávnenou
osobou v prípade nedodržania jej povinnosti podľa § 4
písm. c) tohto nariadenia.“
Ustanovenie § 6 ods. 1 písm. c) sa odvoláva na prílohu č. 1,
avšak VZN má len jednu prílohu, ktorá nie je označená
žiadnym číslom a jej názov je „Žiadosť o zapojenie, zmenu
alebo zánik zapojenia sa do systému zberu komunálneho
dopadu.“
V znení § 11 ods. 7 navrhuje interval odvozu pre triedený
zber odpadov sprísniť, keďže už v súčasnej dobe sa opakujú
problémy s preplnenými zbernými nádobami na vytriedené
zložky komunálneho odpadu. Už teraz nastavený systém, t.
j. maximálne 2 – krát do týždňa sa ukázal ako nedostatočný,
najmä v lokalitách, kde priestorové možnosti neumožňujú
umiestniť ďalšie nádoby. Navrhuje nasledovné znenie:
„Interval odvozu pre triedený zber odpadov z obalov
a dopadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu
s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) je minimálne jeden až
dvakrát za týždeň, prípadne podľa potreby v závislosti od
skutočnej produkcie odpadu. Interval odvozu pre kontajnery
typu zvon je jedenkrát za dva týždne, prípadne podľa

nehnuteľnosti zabezpečiť nápravu. K uloženiu
odpadu
v rozpore
s týmto
nariadením
nedochádza z viny na strane oprávnenej osoby.
Náklady na odstraňovanie nezákonne uloženého
odpadu znášajú užívatelia zberných nádob.
Odstraňovanie takto uloženého odpadu nie je
súčasťou miestneho poplatku.

Upravené: vypustené slová „č. 1“ (legislatívno technická úprava)

Akceptované
(je zapracované
v návrhu )

Vo vete za čiarkou je uvedené „prípadne
podľa potreby v závislosti od skutočnej
produkcie odpadu.“ Má sa za to, že ide
o identické vyjadrenie, ktoré umožňuje interval
určiť viac ako 2x do týždňa.
Neakceptované

1

) Napríklad zákon č. 79/2015 Z. z., zákon č. 39/2007 Z. z., zákon č. 58/2014 Z. z.
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potreby v závislosti od skutočnej produkcie odpadu.“
Požaduje doplniť znenie ustanovenia § 2 ods. 9 nasledovne:
„„Stále alebo dočasné zberné miesto je stanovište zbernej
nádoby/kontajnera
nachádzajúce
sa
na verejnom
priestranstve alebo v ohradenom priestranstve, ktoré je
sprístupnené držiteľovi odpadu a ktoré je určené hlavným
mestom alebo na základe dohody mestskej časti hlavného
mesta (ďalej len „mestská časť“) a hlavného mesta alebo
určené mestskou časťou (v prípade kalendárového zberu
objemného odpadu zabezpečovaného mestskou časťou) na
umiestenie veľkokapacitného kontajnera pre odpad zo
záhrad alebo na umiestenie veľkokapacitného kontajnera
pre
objemný
odpad
alebo
na
umiestnenie
veľkokapacitného kontajnera na drobný stavebný odpad
spolu s váhou.“
Návrh VZN nerieši problematiku dočisťovania stanovišťa
zberných nádob na zmesový komunálny odpad alebo
stanovišťa zberných nádob na triedené zložky.

Upravené v ustanovení § 19 ods. 2 návrhu.
Nariadenie stanovuje zberné miesta určené
mestskou časťou v prípade zberu objemného
odpadu zabezpečovaného mestskou časťou. Je
na rozhodnutí mestskej časti, ktoré zberné
miesto si stanoví v rámci harmonogramu zberu,
či bude v ohradenom priestranstve alebo
Neakceptované
verejnom.

Hlavné mesto upravilo spôsob zberu a prepravy
komunálnych odpadov v tomto návrhu VZN
a určilo, že miestom pre zber odpadov je zberná
nádoba, kontajner, nie stanovište zberných
nádob.
Zákon o hlavnom meste splnomocnil mestské
časti vydaním VZN o dodržiavaní čistoty
a poriadku na jej území, a má sa za to, že práve
návrh na dočisťovanie stanovišťa by mal byť
Neakceptované
predmetom VZN o dodržiavaní čistoty
a poriadku. Odpad uložený mimo zberných
nádob a na miestach, ktoré nie sú určené na zber
tohto odpadu je klasifikovaný ako nelegálne
uložený odpad. Konanie je upravené v § 18
zákona o odpadoch. Je potrebné podotknúť, že
dočisťovanie nie je súčasťou miestneho
poplatku.
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Požaduje zmeniť ustanovenie § 3 ods. 3 písm. d)
nasledovne:
Vypustiť slovo „materiálovo“ a za slová „písm. b)“ doplniť
slová „alebo c)“.

Písmeno c) sa týka energetického zhodnotenia
(spôsob R1) a písmeno d) sa týka činnosti
termického zneškodnenia (spôsob D10). Ide
o dve rozdielne činnosti, na ktoré má spaľovňa
povolenie- týka sa rôznych druhov odpadov.
Požaduje zmeniť ustanovenie § 3 ods. 3 písm. e) Odkaz na osobitný predpis upozorňuje aj na iné
nasledovne:
možnosti zneškodnenia v súlade so zákonom
Vypustiť slovo „alebo termicky zneškodniť podľa písm. o odpadoch. Ustanovenie vyplýva z hierarchie
d)“.
odpadového hospodárstva a upravuje
postupnosť priorít pre potreby hlavného mesta,
ktoré má spaľovňu. Účelom je predchádzanie
a znižovanie ukladanie množstva odpadu na
skládke odpadov.
Požaduje doplniť ustanovenie § 9 ods. 1 písm. f)
nasledovne:
„Nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu
(napríklad chata, chatová osada, byt, nebytový priestor,
záhrada, záhradkárska osada, plávajúce zariadenie)
najmenej 1 zberná nádoba s objemom 110/120 litrov
s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za dva týždne.
Požaduje upraviť § 12 ods. 5 nasledovne:
Slová „jedenkrát za mesiac“ nahradiť slovami „raz za dva Ide o zavedenie kalendárového zberu
týždeň“.
v nedostupných lokalitách a lokalitách
opakovaného znečistenia zberného hniezda. Má
sa za to, že slovo minimálne vyjadruje, že zber
môže byť aj častejší ako raz za mesiac. Interval
zberu bude určovaný na základe praktických
skúseností so zavedením kalendárového zberu.
V § 12 ods. 7 doplniť: „Pre nehnuteľnosti slúžiace na Úprava v zmysle § 9 ods. 1 písm. f).
individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, V uznesení sa za bod 1. vkladá bod 2., ktorý
nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada, plávajúce znie:
zariadenie) platia primerane ustanovenia odseku 2 až 4.
2. V § 12 ods. 7 sa za slová „záhradkárska

Neakceptované

Neakceptované

Odporúča sa
akceptovať:
Úprava znenia
návrhu VZN
autoremedúrou

Neakceptované

Odporúča sa
akceptovať:
Úprava znenia
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osada“ vkladajú slová „plávajúce zariadenie“.

návrhu VZN
autoremedúrou

Požaduje upraviť § 22 ods. 1 a § 22 ods. 2.

Podunajské
Biskupice

Do prijatia dodatku Štatútu je vydané
rozhodnutie č. 11/2016 primátora o pôsobnosti
mestských časti v oblasti odpadového
Nie je
hospodárstva. Má sa za to, že ustanovenie je
pripomienkou
v súlade s týmto rozhodnutím. Nenavrhuje
znenie úpravy.
Požaduje vypustiť § 23 ods. 2.
Toto ustanovenie bolo prevzaté z doteraz
platného VZN č.12/2001 a bolo ním umožnené
poverenému pracovníkovi mestskej časti Neakceptované
vykonať kontrolu a zachované bolo na
požiadavku MČ- Devín.
Uznesenie bolo doručené dňa 23.06.2016
v elektronickej forme v popoludňajších
hodinách, v deň expedície materiálu. Podľa
pravidiel na prípravu, prijímanie a schvaľovanie
Uznesenie č. 187/2014-2018 zo 14.6.2016
VZN boli pripomienky doručené po lehote (po
30 dňoch od doručenia materiálu na
pripomienkovanie), a preto boli vyhodnotené
ako „bez pripomienok“.
Akceptované
K zneniu § 1 vypustenie z textu slovo „najmä“.
(je zapracované
v návrhu )
K zneniu § 2 ods. 1 - odporúča použiť terminológiu danú v Definícia pôvodcu odpadu pre účely nariadenia
zákone o odpadoch a pojem „ pôvodca odpadu je každý,
sa stanovila s prihliadnutím na skutočnosť, že
ktorého činnosťou vzniká komunálny odpad a je
systém zberu vytvorený v hlavnom meste je
poplatníkom za komunálne odpady a drobné stavebné
financovaný hlavným mestom, resp. mestskou Neakceptované
odpady podľa osobitného predpisu“ vynechať z VZN,
časťou
prostredníctvom
finančných
keďže je definovaný v priamo v zákone
prostriedkov získaných miestnym poplatkom
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
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podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady. Pôvodcovi,
ktorý platí poplatok, patria práva upravené
týmto nariadením, t. j. poskytnutie počtu
vhodných nádob, odvozov, bezplatné užívanie
zberného dvora atď. a taktiež tento pôvodca je
povinný
zapojiť sa do systému zberu
prostredníctvom
správcu
nehnuteľnosti
(zavedená definícia v nariadení) a používať
systém v zmysle nariadenia (odovzdať odpad
na miesto určené obcou). To znamená, že
pôvodcom komunálneho odpadu, pre účely
tohto nariadenia, nie je, každý kto sa nachádza
na území Bratislavy, napr. turista, návštevník –
nezapája sa do systému zberu- nemá
oznamovaciu povinnosť, nárok na nádoby na
zber odpadu. Zavedená definícia nevylučuje
povinnosť aj týchto „návštevníkov“ dodržiavať
zavedený systém a ukladať odpad na miesta
určené obcou...(ustanovenie § 81 ods. 9, §115
ods. a) b) c) zákona).
V návrhu VZN sa pojem „verejné priestranstvo“
použilo len v tomto ustanovení pre umiestnenie
odpadkového koša. Odpadkové koše sú
Neakceptované
umiestnené len na priestranstvách vo vlastníctve
správe mesta alebo mestských častí.

K zneniu § 2 ods. 7 - keďže vo VZN nie je definovaný
pojem verejné priestranstvo, pre účely tohto VZN je
potrebné vymedziť pojem „verejné priestranstvo“
s prihliadnutím na skutočnosť, že zberná nádoba môže byť
umiestnená aj na pozemkoch vo vlastníctve iných subjektov
ako obce.
K zneniu § 2. ods. 9 - doplniť takto: Stále alebo dočasné
zberné miesto je stanovište zbernej nádoby/kontajnera
Má sa za to, že je to upravené v § 19 ods. 2
Neakceptované
nachádzajúce sa na verejnom priestranstve alebo v
písm. c) návrhu VZN.
ohradenom priestranstve, ktoré je sprístupnené držiteľovi
Nariadenie stanovuje zberné miesta určené
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odpadu a ktoré je určené hlavným mestom alebo na základe
dohody mestskej časti hlavného mesta (ďalej len „mestská
časť“) a hlavného mesta alebo určené mestskou časťou (v
prípade harmonogramu zberu v rámci kalendárového
zberu objemného odpadu zabezpečovaného mestskou
časťou) na umiestenie veľkokapacitného kontajnera pre
odpad zo záhrad alebo na umiestenie veľkokapacitného
kontajnera pre objemný odpad.

mestskou časťou v prípade zberu objemného
odpadu zabezpečovaného mestskou časťou. Je
na rozhodnutí mestskej časti, ktoré zberné
miesto si stanoví v rámci harmonogramu zberu,
či bude v ohradenom priestranstve alebo
verejnom.

Pojem držiteľ odpadu nie je totožný s pojmom
správca nehnuteľnosti. Povinnosti správcu
nehnuteľnosti boli uvedené aj vo VZN č.
12/2001. Predmetom skúmania tohto VZN
K zneniu § 2 ods. 11 a 12 - navrhujeme zameniť pojem Ústavným súdom SR v r. 2002 bola aj
„správca nehnuteľnosti“ za termín „držiteľ odpadu“ a to v povinnosť uložená správcovi nehnuteľnosti
Neakceptované
celom texte VZN, kde spracovateľ používa pojem „správca sprístupniť zbernú nádob/ kontajner v deň
nehnuteľnosti“.
odvozu. Povinnosť nebola považovaná za
protiústavnú. Má sa za to, že povinnosti uložené
správcovi nehnuteľnosti vyplývajú a súvisia
s podrobnosťami pri nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
K zneniu § 5 ods.4 - doplniť takto: Ak držiteľ odpadu uloží
do zbernej nádoby/kontajnera odpad v rozpore s odsekom 2
písm. e) alebo uloží odpad podľa odseku 3 písm. a),
V takomto prípade, keď dôjde k uloženiu
oprávnená osoba upozorní na to hlavné mesto. Oprávnená
odpadu v rozpore s týmto nariadením, napr.
osoba prednostne vykoná alebo zabezpečí odvoz a ďalšie
bude v nádobe uložený nebezpečný odpad alebo
nakladanie odpadu uvedeného v odseku 3 písm. a) v súlade drobný stavebný odpad, je povinný správca
Neakceptované
s osobitnými predpismi23 najneskôr do nasledujúceho
nehnuteľnosti zabezpečiť nápravu. K uloženiu
pracovného dňa a do toho času sa odvoz ostatného odpadu odpadu
v rozpore
s týmto
nariadením
nevykoná. Odvoz ostatného odpadu sa vykoná okamžite, nedochádza z viny na strane oprávnenej osoby.
najneskôr do nasledovného pracovného dňa po odvoze Náklady na odstraňovanie nezákonne uloženého
odpadu uvedenom v ods. 3 písm. a) tohto paragrafu; odpadu znášajú užívatelia zberných nádob.
týmto ustanovením nie je dotknuté právo pôvodcu a Odstraňovanie takto uloženého odpadu nie je
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držiteľa na vykonanie náhradného odvozu oprávnenou súčasťou miestneho poplatku.
osobou v prípade nedodržania jej povinností podľa § 4
písm. c) tohto nariadenia.“
K zneniu § 6 ods. 1 písm. c) - toto ustanovenie sa odvoláva Upravené: vypustené slová „č. 1“ (legislatívno Akceptované
na prílohu č. 1., kde však nie je súlad textu a číslovaniu technická úprava)
(je zapracované
príloh, preto navrhujeme uvedené dať do vzájomného
v návrhu )
súladu aj s odsekmi 8; 9; § 6 VZN.
Nie je predmetom tohto nariadenia. Hradenie
K zneniu § 13 ods. 4 - § 81 ods. 5 zákona o odpadoch
z miestneho poplatku vyplýva z § 81 ods. 5
„náklady na zberné nádoby na komunálne odpady, pri
zákona o odpadoch a bude predmetom VZN
Nie je
ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
o miestnom poplatku za komunálne odpady
pripomienkou
(teda aj odpad zo zelene) znáša obec a môže ich zahrnúť do
a drobné stavebné odpady, ktoré budú
miestneho poplatku za komunálne odpady.
k 1.1.2017.
K zneniu § 13 ods. 7 - ČI. 44 ods. 3 Štatútu hlavného
mesta SR Bratislavy je odpad zo zelene v kompetencii
mestskej časti výhradne v prípade, že vznikol činnosťou
verejnoprospešných služieb. Ak má predmetný zber
zabezpečovať mestská časť v rámci kalendárového zberu, je
potrebné prehodnotiť výšku výnosu z poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá je
prerozdeľovaná mestským častiam.
K zneniu § 16 - doplnenie tohto ustanovenia o písmeno g) v
tomto znení: „g) na zbernom mieste určenom v
harmonograme zberu v rámci kalendárového zberu
elektroodpadu z domácností, organizovaného mestskými
časťami.“
K zneniu § 19 ods. 6 doplnenie textu takto: Miestom
určeným pre zber drobného stavebného odpadu je zberný
dvor alebo zberné miesto podľa ustanovenia § 2 ods. 9,
pričom takéto miesto v prípade drobného stavebného
odpadu musí byť opatrené váhou s možnosťou vystavenia

Podľa § 44 ods. 3 bod 2. Štatútu mestská časť
zabezpečuje
okrem
zberu,
prepravy,
zneškodňovania a zhodnocovania odpadu, ktorý
Nie je
vzniká pri činnostiach mestskej časti uvedených
pripomienkou
v čl. 29 ods. 2 písm. g) bod 2. a pri údržbe
parkov a trhovísk, aj zber, prepravu,
zhodnotenie odpadu zo zelene.

Akceptované
(je zapracované
v návrhu )
Čiastočne
Na konci vety sa dopĺňajú slová: „alebo iné
akceptované
zariadenie na zber komunálneho odpadu
(je zapracované
a drobného
stavebného
odpadu
podľa
v návrhu )
osobitného predpis“
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vážneho lístka.
K zneniu § 23 - vypustiť ods. 2)

X poznámka pod čiarou:
§ 97 ods. 1 písm. d) zákona č. 79/2015 Z. z.
Toto ustanovenie bolo prevzaté z doteraz
platného VZN č.12/2001 a bolo ním umožnené
poverenému pracovníkovi mestskej časti Neakceptované
vykonať kontrolu a zachované bolo na
požiadavku MČ- Devín.
Podľa § 44 ods. 3 bod 2. Štatútu mestská časť
zabezpečuje
okrem
zberu,
prepravy,
zneškodňovania a zhodnocovania odpadu, ktorý
Nie je
vzniká pri činnostiach mestskej časti uvedených
pripomienkou
v čl. 29 ods. 2 písm. g) bod 2. a pri údržbe
parkov a trhovísk, aj zber, prepravu,
zhodnotenie odpadu zo zelene.

Nakladanie so zeleným odpadom nie je delegované
Štatútom hl. m. SR Bratislavy na mestské časti, kde až po
zmene môže byť úloha likvidácie zeleného odpadu
mestskými časťami riešená, čo bude náročné pre mestské
časti aj z finančného hľadiska, a preto je na mieste otázka
úpravy ČI. 91 ods. 1 písm. c) štatútu, ktorý rieši
prerozdeľovanie výnosov z poplatku za komunálny a
drobný stavebný odpad
Návrh VZN nerieši problematiku dočisťovania stanovíšť
Hlavné mesto upravilo spôsob zberu a prepravy
zberných nádob na zmesový komunálny odpad, alebo nádob komunálnych odpadov v tomto návrhu VZN
pri jednotlivých zložkách vytriedeného odpadu
a určilo, že miestom pre zber odpadov je zberná
nádoba, kontajner, nie stanovište zberných
nádob.
Zákon o hlavnom meste splnomocnil mestské
časti vydaním VZN o dodržiavaní čistoty
a poriadku na jej území, a má sa za to, že práve
Nie je
návrh na dočisťovanie stanovišťa by mal byť
pripomienkou
predmetom
VZN
o dodržiavaní
čistoty
a poriadku. Odpad uložený mimo zberných
nádob a na miestach, ktoré nie sú určené na zber
tohto odpadu je klasifikovaný ako nelegálne
uložený odpad. Konanie je upravené v § 18
zákona o odpadoch. Je potrebné podotknúť, že
dočisťovanie nie je súčasťou miestneho
poplatku.
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V nadpise oznámenia o vzniku, zmene a zániku poplatkovej
povinnosti, príloha č. 1, č. 2, chýba označenie paragrafu,
malo by sa jednať o § 2.

Akceptované
(je zapracované
v návrhu)
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