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1. Návrh uznesenia  
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 
 

súhlasí  
 

s návrhom všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
č................./2016 z .............o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými  
odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy a o zmene a doplnení VZN hlavného mesta 
SR Bratislavy č. 13/2012 o miestnom  poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady a o zmene a doplnení VZN 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 s pripomienkami: 
 
1. V § 2 ods. 13 na konci vložiť novú vetu, ktorá znie: „Oprávnenou osobou na vykonávanie 

zberu vrátane mobilného zberu a prepravy komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky 
rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je aj 
mestská časť.“. 

2. V § 3 ods. 3 písm. d) vypustiť slovo „materiálovo“ a za slová „písmeno b)“ vložiť slová 
„alebo c)“. 

3. V § 3 ods. 3 písm. e) vypustiť slová „alebo termicky zneškodniť podľa písmena d)“. 
4. V § 9 ods. 1 písm. f) za slovo „osada,“ vložiť čiarku a slová „plávajúce zariadenie“. 
5. V § 9 ods. 4 za slová  „oprávnenej osoby“ vložiť slová „ alebo pri nehnuteľnostiach podľa 

ods. 1 písm. f)“. 
6. V § 12 ods. 5 v prvej vete slovo „mesiac“ nahradiť slovami „dva týždne“. 
7. V § 12 ods. 7 za slovo „osada,“ vložiť čiarku a slová „plávajúce zariadenie“. 
8. V § 13 ods. 4 na konci bodku nahradiť čiarkou a vložiť slová „ak mu bol hlavným mestom 

zabezpečený.“.  
9. V § 13 ods. 7 slovo „mestská časť“ v príslušnom gramatickom tvare nahradiť slovom 

„hlavné mesto“. 
10. V § 16 písm. f) na konci bodku nahradiť čiarkou a vložiť nové písmeno g), ktoré znie: 
„g) na zbernom mieste určenom v harmonograme zberu v rámci kalendárneho zberu 

elektroodpadu z domácností, organizovaného mestskými časťami.“. 
11. V § 22 odsek 2 vypustiť a odsek 3 označiť ako odsek 2.  
12. V § 23 vypustiť odsek 2. 
13. V § 25 vložiť nový odsek 4, ktorý znie: 
„(4) Správca nehnuteľnosti zosúladí počet a typ nádob, zberných kontajnerov, interval odvozu 
pre zmesový komunálny odpad s týmto nariadením do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tohto nariadenia.“.  
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2. 

 Uznesenie Miestnej rady MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava-Rača po prerokovaní materiálu 
 

 
odporúča       

 
MZ MČ Bratislava-Rača súhlasiť s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č../2016 z ../2016 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 s pripomienkami: 
1. V § 2 ods. 13 na konci vložiť novú vetu, ktorá znie: „Oprávnenou osobou na 

vykonávanie zberu vrátane mobilného zberu a prepravy komunálnych odpadov, s 
výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od 
prevádzkovateľa kuchyne, je aj mestská časť.“. 

2. V § 3 ods. 3 písm. d) vypustiť slovo „materiálovo“ a za slová „písmeno b)“ vložiť slová 
„alebo c)“. 

3. V § 3 ods. 3 písm. e) vypustiť slová „alebo termicky zneškodniť podľa písmena d)“. 
4. V § 9 ods. 1 písm. f) za slovo „osada,“ vložiť čiarku a slová „plávajúce zariadenie“. 
5. V § 9 ods. 4 za slová  „oprávnenej osoby“ vložiť slová „ alebo pri nehnuteľnostiach 

podľa ods. 1 písm. f)“. 
6. V § 12 ods. 5 v prvej vete slovo „mesiac“ nahradiť slovami „dva týždne“. 
7. V § 12 ods. 7 za slovo „osada,“ vložiť čiarku a slová „plávajúce zariadenie“. 
8. V § 13 ods. 4 na konci bodku nahradiť čiarkou a vložiť slová „ak mu bol hlavným 

mestom zabezpečený.“.  
9. V § 13 ods. 7 slovo „mestská časť“ v príslušnom gramatickom tvare nahradiť slovom 

„hlavné mesto“. 
10.  V § 16 písm. f) na konci bodku nahradiť čiarkou a vložiť nové písmeno g), ktoré znie: 
„g) na zbernom mieste určenom v harmonograme zberu v rámci kalendárneho zberu 

elektroodpadu z domácností, organizovaného mestskými časťami.“. 
11. V § 22 odsek 2 vypustiť a odsek 3 označiť ako odsek 2.  
12. V § 23 vypustiť odsek 2. 
13. V § 25 vložiť nový odsek 4, ktorý znie: 
„(4) Správca nehnuteľnosti zosúladí počet a typ nádob, zberných kontajnerov, interval 

odvozu pre zmesový komunálny odpad s týmto nariadením do jedného mesiaca odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.“.  
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3.  Dôvodová správa 
 

Hlavné mesto SR Bratislava listom zo dňa 10.05.2016, doručeným mestskej časti dňa 
16.05.2016, požiadalo v súlade s § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie 
a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR Bratislavy o zaujatie 
písomného stanoviska miestneho zastupiteľstva mestskej časti 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 (ďalej len „VZN“). Žiadosť s prílohami je súčasťou materiálu. 
Stanovisko miestneho zastupiteľstva je potrebné zaslať v lehote jedného mesiac odo dňa 
doručenia žiadosti.           

Potreba vydania nového VZN upravujúceho problematiku nakladania s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi je vyvolaná skutočnosťou, že dňa 01.01.2016 
nadobudol účinnosť zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „nový zákon o odpadoch“). Podľa § 135 ods. 15 nového zákona 
o odpadoch je obec povinná všeobecne záväzné nariadenie o komunálnych odpadoch 
a drobných stavebných odpadoch vydané podľa doterajších právnych predpisov uviesť do 
súladu s novým zákonom o odpadoch do 30. júna 2016.  
            Podľa § 81 ods. 8 nového zákona o odpadoch hlavné mesto vo VZN upravuje v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva podrobnosti o : 

a) nakladaní so zmesovým komunálnym odpadom (§ 3, § 9) a drobnými stavebnými odpadmi 
(§ 19), 

b) spôsobe zberu a prepravy komunálnych odpadov (§ 11), 
c) nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom  (§ 13), 
d) nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od 

prevádzkovateľa kuchyne (§ 14 ) 
e) spôsobe a podmienkach triedeného zberu komunálnych odpadov, najmä zberu 

1.elektroodpadov z domácností (§ 16),  
2.odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi (§ 12), 
3.použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov 

(§ 17), 
4. veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a 

zdravotníckych pomôcok (§ 18), 
5. jedlých olejov a tukov (§ 15) 

f) spôsobe zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok (§ 
19, § 20), 

g) spôsobe nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu (§ 22), 
h) prevádzkovaní zberného dvora (§ 21), 
i) spôsobe zberu drobného stavebného odpadu (§ 19), 
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j) dôvodoch nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov v súlade s odsekom 21 pre 
biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (§ 3 ods. 5). 

 
         Predkladané VZN má nadobudnúť účinnosť pätnástym dňom od jeho vyvesenia okrem § 
13 ods. 4 a  5, kde je upravená problematiky zhodnocovania odpadu zo zelene 
v kompostovacích zásobníkoch, ktorý v  súlade s § 61 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015,    
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch nadobudne účinnosť 
01.01.2017.  
 
    K predloženému VZN máme nasledovné pripomienky: 
K § 2 ods. 13  
Navrhujeme na konci ustanovenia pripojiť novú vetu, ktorá bude znieť:  
„Oprávnenou osobou na vykonávanie zberu vrátane mobilného zberu a prepravy 
komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného 
odpadu od prevádzkovateľa kuchyne je aj mestská časť.“. 
Po úprave bude § 2 ods. 13 znieť: 
Oprávnená osoba je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá má s hlavným 
mestom uzatvorenú zmluvu podľa osobitného predpisu17) na vykonávanie zberu vrátane 
mobilného zberu a prepravy komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne. Oprávnenou osobou pre 
zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov je právnická osoba alebo fyzická 
osoba - podnikateľ, ktorá má okrem zmluvy podľa predchádzajúcej vety uzatvorenú aj 
zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou má hlavné mesto uzatvorenú 
zmluvu na prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z 
neobalových výrobkov. Oprávnenou osobou na vykonávanie zberu vrátane mobilného 
zberu a prepravy komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne je aj mestská časť.“. 
 Odôvodnenie: 
Mestská časť Bratislava-Rača ako aj iné mestské časti už dnes poskytujú v rámci zberu 
veľkoobjemového odpadu ako aj odpadu zo zelene vznikajúceho pri údržbe záhrad odvoz 
uvedeného odpadu na zberný dvor priamo od pôvodcu odpadu. Doplnením uvedeného 
ustanovenia sa zosúladí text VZN s osvedčenou praxou, ktorá nie je v rozpore s novým 
zákonom o odpadoch. 
 
K § 3 ods. 3 písm. d)  
Navrhujeme vypustiť slovo „materiálovo“ a na konci doplniť slová „alebo c)“.  
Po úprave bude § 3 ods. 3 písm. d) znieť : 
Zabezpečiť termické zneškodnenie v spaľovni odpadov hlavného mesta, ak zložku 
komunálneho odpadu nie je možné preukázateľne z objektívnych príčin materiálovo 
zhodnotiť podľa písmena b) alebo c). 
Odôvodnenie: 
Daný návrh na zmenu umožňuje aj iné zneškodňovanie odpadu z zmysle nového zákona 
o odpadoch, ktoré je v súlade s hierarchiou ustanovenou v § 6 ods. 1 nového zákona 
o odpadoch.  
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K § 3 ods. 3 písm. e) 
Navrhujeme vypustiť slovné spojene „alebo termicky zneškodniť podľa písmena d)“.  
Po úprave bude § 3 ods. 3 písm. e) znieť:  
Zabezpečiť zneškodnenie komunálneho odpadu v súlade s osobitným predpisom,20) ak zložku 
komunálneho odpadu nie je možné preukázateľne z objektívnych príčin zhodnotiť podľa 
písmeno b) alebo c). alebo termicky zneškodniť podľa písmena d) 
Odôvodnenie:  
Daný návrh na zmenu umožňuje aj iné zneškodňovanie odpadu v zmysle nového zákona 
o odpadoch , ktoré je v súlade s hierarchiou  ustanovenou v § 6 ods. 1 predmetného zákona. 
 
K § 9 ods. 1 písm. f) 
Navrhujeme do príkladného výpočtu nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu 
uvedeného v zátvorke doplniť  plávajúce zariadenia. 
Po úprave bude § 9 ods. 1 písm. f) znieť:  
f) 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. 
Odôvodnenie:  
Doplnenie plávajúcich zariadení umožňuje požadovať zapojenie sa do zberu komunálneho 
odpadu aj správcov resp. užívateľov zariadení podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej 
plavbe v znení neskorších predpisov [§ 2 písm. j)]. Plávajúcim zariadením je plavidlo 
používané na vodných cestách a v prístavoch, ktoré nie je určené na opakované 
premiestňovanie, ako napríklad plávajúca plaváreň, plávajúci dok, pristávací pontón, 
plávajúca garáž, botel, hausbót. 
 
K § 9 ods. 4  
V § 9 ods. 4 navrhujeme v úvodnej vete  za slová  „oprávnenej osoby“ vložiť slová „ alebo pri 
nehnuteľnostiach podľa ods. 1 písm. f)“.  
Po  úprave bude § 9 ods. 4 znieť: 
(4) V oblasti individuálnej rodinnej zástavby s terénom nedostupným pre zvozovú techniku 
oprávnenej osoby alebo pri nehnuteľnostiach podľa ods. 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 komunálny odpad alebo 
 b) na pozemku vo vlastníctve fyzickej osoby alebo právnickej osoby, určenom na základe 

dohody vlastníka pozemku, najmenej štyroch správcov nehnuteľností podľa § 2 ods. 11 
písm. a) tohto nariadenia, hlavného mesta a oprávnenej osoby o vytvorení spoločného 
stanovišťa pre zmesový komunálny odpad. 

Odôvodnenie: 
V § 9 ods. 4 je upravená možnosť vytvorenia spoločného stanovišťa v oblasti rodinnej 
zástavby s terénom nedostupným pre zvozovú techniku. Vzhľadom k tomu, že VZN upravuje v 
§ 9 ods. 1 písm. f) počet a typ zberných nádob, kontejnerov a interval odvozu aj 
v nehnuteľnostiach slúžiacich na individuálnu rekreáciu (napr. chata, chatová osada, 
záhrada, záhradkárska osada), ktoré sú alebo môžu byť situované tiež miestach nedostupných 



 7 

pre zvozovú techniku, navrhujeme aj pre takýto typ nehnuteľností umožnenie zriaďovania 
spoločných stanovíšť.  
 
K § 12 ods. 5   
V § 12 ods. 5 v prvej vete navrhujeme slovné spojenie „jedenkrát za mesiac“ nahradiť 
slovným spojením „jedenkrát za dva týždne“.  
Po úprave bude § 12 ods. 5 znieť: 
V oblasti individuálnej rodinnej zástavby, v ktorej nie je možné určiť vhodný pozemok na 
zberné hniezdo alebo na vzniknutom zbernom hniezde dochádza k opakovanému 
nezákonnému ukladaniu komunálneho odpadu alebo iného odpadu, hlavné mesto zabezpečí 
minimálne jedenkrát za dva týždne kalendárový zber spočívajúci v pristavení vozidla alebo 
zberných nádob na mieste a v čase určenom v harmonograme zberu. Harmonogram zberu 
bude zverejňovaný na webovom sídle hlavného mesta a na webovom sídle príslušnej mestskej 
časti, prípadne aj iným obvyklým spôsobom 
Odôvodnenie:   
Vítame možnosť nezriaďovať stále zberné hniezda v oblasti individuálnej bytovej výstavby, 
keďže tu najčastejšie dochádza k opakovanému nezákonnému ukladaniu odpadov. 
Navrhovaný interval však považujeme za veľmi dlhý. Nie každý rodinný dom má možnosť 
mesiac skladovať vytriedené zložky komunálneho odpadu, preto navrhujeme interval odvozu 
skrátiť.  
 
K § 12 ods. 7 
V nadväznosti na pripomienku k § 9 ods. 1 písm. f) VZN navrhujeme do príkladného výpočtu 
nehnuteľností slúžiacich na individuálnu rekreáciu uvedeného v zátvorke doplniť plávajúce 
zariadenia. 
Po úprave bude § 12 ods. 7 znieť:  
Pre nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, 
nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada, plávajúce zariadenie) platia primerane 
ustanovenia odseku 2 až 4. 
Odôvodnenie:  
Úprava v zmysle zmien § 9 ods. 1 písm. f) VZN.  
 
K  § 13 ods. 4   
Navrhujeme na konci bodku nahradiť čiarkou a doplniť text: „ak mu bol hlavným mestom 
zabezpečený.“.  
Po úprave bude § 13 ods. 4 znieť:  
Držiteľ odpadu zo zelene vznikajúceho pri údržbe záhrad v individuálnej bytovej výstavbe je 
povinný zhromažďovať a zhodnocovať odpad v kompostovanom zásobníku, ak mu bol 
hlavným mestom zabezpečený.  
Odôvodnenie:  
Podľa § 14 ods. 8 vyhlášky MŽP SR  č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia zákona o odpadoch na účel zabezpečenia triedeného zberu biologicky 
rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona, ak ide o 
individuálnu bytovú výstavbu, obec zabezpečí, aby každá domácnosť mala  
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a) zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných 
nádob musí byť minimálne jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu musí byť vykonávaný minimálne v období mesiacov marec až 
november alebo  

b) kompostovací zásobník, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný 
biologicky rozložiteľný komunálny odpad.  

Uvedené ustanovenie ukladá povinnosť zhromažďovať odpad v kompostovacom zásobníku. 
Skutočnosť, že v ďalších odsekom uvedeného paragrafu  je aj možnosť  uložiť odpad zo zelene 
iným spôsobom, nezbavuje podľa nášho názoru držiteľa odpadu povinnosti zhromažďovať 
odpad zo zelene vznikajúci pri údržbe záhrad v IBV v kompostovanom zásobníku. Uvedené 
ustanovenie zužuje možnosti stanovené § 14 ods. 8 uvedenej vyhlášky, ktorá okrem 
kompostovacieho zásobníka umožňuje aby obec zabezpečila na uvedený odpad aj zbernú 
nádobu. Vzhľadom k uvedenému navrhujeme doplniť uvedené ustanovenie v tom zmysle, že ak 
bol držiteľovi odpadu obcou zabezpečený kompostovací zásobník, je povinný odpad 
zhromažďovať a zhodnocovať v ňom.  
 
K § 13 ods. 7 v spojení s § 13 ods. 4  
Navrhujeme uviesť, že ide o pôsobnosť hlavného mesta, a to až do času, kým nedôjde 
k presunu pôsobnosti na mestské časti novelou štatútu. 
Odôvodnenie:  
Podľa § 81 ods. 5 nového zákona o odpadoch náklady na zberné nádoby na triedený zber 
zložiek komunálneho odpadu, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov 
(teda aj odpad zo zelene) znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. Podľa 14 ods. 8 vyhlášky MŽP SR  č. 371/2015 Z.z, 
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch má kompostovací zásobník 
alebo zbernú nádobu zabezpečiť obec.  
Podľa čl 44 ods. 3 platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je odpad zo zelene 
v kompetencii mestskej časti výhradne v prípade, že vznikol činnosťou verejnoprospešných  
služieb (čl. 44 ods. 3 Štatútu). Ak má hlavné mesto záujem, aby predmetný zber 
a zabezpečenie nádob alebo kompostovacích zásobníkov zabezpečovala mestská časť v rámci 
kalendárového zberu, je potrebné novelizovať Štatút hlavného mesta SR Bratislavy a preniesť 
túto pôsobnosť obce na mestské časti, no zároveň žiadame prehodnotiť výšku výnosu 
z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorá je prerozdeľovaná 
mestským častiam.  
Teda okrem úpravy čl. 43 ods. 3 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je nutné súčasne 
zmeniť resp. upraviť čl. 91 ods. 1 písm. c), ktoré rieši rozdelenie tohto poplatku. 
 
K  § 16  
V 16 písm. f) navrhujeme na konci bodku nahradiť čiarkou a vložiť nové písmeno g), ktoré 
znie:  
g) na zbernom mieste určenom v harmonograme zberu v rámci kalendárneho zberu 

elektroodpadu z domácností, organizovaného mestskými časťami.  
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Odôvodnenie: 
Vzhľadom na dlhoročne zavedený a osvedčený systém zberu elektroodpadu z domácností                    
prostredníctvom kolektívnych združení (v súčasnosti už OZV) v jednotlivých mestských 
častiach navrhujeme zosúladiť VZN s praxou.  
 
K § 22 ods. 2  
Ide o pôsobnosť hlavného mesta, a to až do času, kým nedôjde k presunu pôsobnosti na 
mestské časti novelou štatútu. Za súčasného znenia štatútu preto navrhujeme vypustiť z § 22 
odsek 2. 
Odôvodnenie:  
Kompetencie obce určené novým zákonom o odpadoch plní Hlavné mesto SR Bratislava ak 
štatút neurčí, že určité kompetencie obce budú vykonávať jednotlivé mestské časti. 
Požadujeme z dôvodu zabránenia duplicity jasne stanoviť v štatúte, resp. v navrhovanom VZN 
spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu podľa § 81 ods. 8 písm. g) nového 
zákona o odpadoch. Za súčasného znenia štatútu preto navrhujeme vypustiť z § 22 odsek 2. 
 
 
K § 23 ods. 2 
Požadujeme vypustiť celý odsek. 
Odôvodnenie:  
V zmysle § 23 ods. 1 VZN má kontrolnú činnosť vykonávať Mestská polícia hlavného mesta 
SR Bratislavy a poverení zamestnanci hlavného mesta SR Bratislavy, kontrolu nie je možné 
presunúť na mestské časti, nakoľko mestské časti nemôžu ukladať sankcie podľa § 24 
predmetného návrhu VZN (tie môže ukladať iba obec, t.j. v tomto prípade Hlavné mesto SR 
Bratislava). Požadujeme z daného dôvodu § 23 ods. 2 vypustiť. 
 
 
K § 25 
V § 25 navrhujeme doplniť nový odsek 4, ktorý znie: 
(4) Správca nehnuteľnosti zosúladí počet a typ nádob, zberných kontejnerov, interval odvozu 
pre zmesový komunálny odpad  s týmto nariadením do jedného mesiaca odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.  
Odôvodnenie: 
V § 9 VZN  sa upravuje počet a typ nádob, zberných kontejnerov, interval odvozu pre zmesový 
komunálny odpad a množstvový zber. Vzhľadom k tomu, že sa znižuje doterajší počet osôb  
bývajúcich v rodinných a bytových domoch k veľkosti zbernej nádoby navrhujeme 
v prechodných ustanoveniach uviesť lehotu, v ktorej majú správcovia uvedených 
nehnuteľností dať počet kontajnerov a zberných nádob do súladu s navrhovaným VZN.  
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5. Stanoviská stálych komisií     
materiál: Návrh Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  č../2016 z ../2016 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  

 

Komisia stanovisko zapracované 

A/N 

zdôvodnenie 

Komisia mandátová       

Komisia finančná a majetková    
  

Komisia školská, kultúrna, 
športová a pre podporu 
podnikania  a vinohradníctva       

Komisia životného 
prostredia, výstavby, 
územného plánu  a dopravy 

Komisia odporúča MZ MČ Bratislava-Rača súhlasiť s návrhom všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy  č../2016 z ../2016 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 s pripomienkami: 
1. V § 2 ods. 13 na konci vložiť novú vetu, ktorá znie: „Oprávnenou osobou na vykonávanie zberu vrátane 
mobilného zberu a prepravy komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a 
reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je aj mestská časť.“. 
2. V § 3 ods. 3 písm. d) vypustiť slovo „materiálovo“ a za slová „písmeno b)“ vložiť slová „alebo c)“. 
3. V § 3 ods. 3 písm. e) vypustiť slová „alebo termicky zneškodniť podľa písmena d)“. 
4. V § 9 ods. 1 písm. f) za slovo „osada,“ vložiť čiarku a slová „plávajúce zariadenie“. 
5. V § 9 ods. 4 za slová  „oprávnenej osoby“ vložiť slová „ alebo pri nehnuteľnostiach podľa ods. 1 písm. f)“. 
6. V § 12 ods. 5 v prvej vete slovo „mesiac“ nahradiť slovami „dva týždne“. 
7. V § 12 ods. 7 za slovo „osada,“ vložiť čiarku a slová „plávajúce zariadenie“. 
8. V § 13 ods. 4 na konci bodku nahradiť čiarkou a vložiť slová „ak mu bol hlavným mestom zabezpečený.“.  
9. V § 13 ods. 7 slovo „mestská časť“ v príslušnom gramatickom tvare nahradiť slovom „hlavné mesto“. 
10. V § 16 písm. f) na konci bodku nahradiť čiarkou a vložiť nové písmeno g), ktoré znie: 
„g) na zbernom mieste určenom v harmonograme zberu v rámci kalendárneho zberu elektroodpadu z domácností, 
organizovaného mestskými časťami.“. 
11. V § 22 odsek 2 vypustiť a odsek 3 označiť ako odsek 2.  
12. V § 23 vypustiť odsek 2. 
13. V § 25 vložiť nový odsek 4, ktorý znie: 
„(4) Správca nehnuteľnosti zosúladí počet a typ nádob, zberných kontajnerov, interval odvozu pre zmesový 
komunálny odpad s týmto nariadením do jedného mesiaca odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.“. 

A 

 

Komisia sociálna a bytová       

 


