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1.    
Návrh uznesenia  

 
Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Rača po prerokovaní materiálu 

 
 

súhlasí  
 

s návrhom dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúceho sa 
pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v 
oblasti odpadového hospodárstva v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.79/2015 
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov s pripomienkami: 
 

 
1. V čl. I. bode 1 žiadame za navrhované znenie čl. 43 ods. 5 písmeno e) štatútu vložiť nové 

písmeno f), ktoré znie:  
    „f) vytvára podmienky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov  

 zo záhrad v individuálne bytovej výstavbe,82a) za tým účelom môže spolupracovať 
 s mestskou časťou,“. 

      
     Poznámka pod čiarou k odkazu 82a znie:  
      „ 82a) § 14 ods. 8 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 

č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.“. 
  
      Doterajšie písmená f) až w) sa označia ako písmená g) až x). 
 
2. V  čl. I. bode 1 žiadame doplniť v novooznačenom čl. 43 ods. 5 písmene s) štatútu na konci 

za slovo „zariadení,“ slová „a za tým účelom si vždy vyžiada stanovisko mestskej časti.“. 
  

3. V čl. I bode 3 žiadame doplniť v navrhovanom znení čl. 44 ods. 3 písmene d) štatútu na 
konci za slovo „ v správe mestskej časti“ vložiť čiarku a  slová „spolupracuje s Bratislavou 
pri vytváraní podmienok na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad v 
individuálne bytovej výstavbe,82a)“. 
 

4. V čl. I bode 3 žiadame za navrhované znenie čl. 44 ods. 3 písmeno m) štatútu vložiť nové 
písmeno n), ktoré znie: 

    „n) poskytuje Bratislave stanoviská vo veci, v ktorej je mesto účastníkom konania podľa 
 čl. 43 ods. 5 písm. s) tohto štatútu,“. 
 
     Doterajšie písmená n) a o) sa označia ako písmená o) a p). 
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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 dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy týkajúceho sa pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy a mestských 
častí hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva v súvislosti  
s nadobudnutím účinnosti zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov s pripomienkami: 
 

1. V  čl. I.  bode 1, čl. 43 ods. 5 písm. r) na konci za čiarku žiadame doplniť text:  
„ a za tým účelom si vždy vyžiada stanovisko mestskej časti“.  

2.  V čl. I. bode 1, čl. 43 ods. 5 žiadame za písmeno e) doplniť nové písmeno f), ktoré 
znie: „vytvára podmienky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov  
zo záhrad, v individuálne bytovej výstavbe xy), za tým účelom môže spolupracovať 
s mestskou časťou  
xy) §14 ods. 8 písm. b) Vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia zákona o odpadoch.  

3.  V čl. I bode 1, čl. 44 ods. 3 žiadame za písmeno  m) vložiť nové písmeno n) v znení: 
„poskytuje Bratislave stanoviská vo veci, v ktorej je mesto účastníkom konania podľa 
čl. 43 ods. 5 písm. r)“ a označenie nasledujúcich ustanovení aktualizovať.  

4. V čl. I bode 1, čl. 44 ods. 3 písmene d) na konci za čiarku žiadame doplniť text: 
„spolupracuje s Bratislavou a vytvára podmienky na zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných odpadov zo záhrad, v individuálne bytovej výstavbe.“ 
 
 

3. Dôvodová správa 
Hlavné mesto SR Bratislava listom zo dňa 21.09.2016 doručeným mestskej časti dňa 

5.10.2016 požiadalo v súlade s čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy v znení 
dodatku č.3 o písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti k  návrhu dodatku 
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy týkajúceho sa pôsobnosti hlavného 
mesta SR Bratislavy a mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového 
hospodárstva v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ návrh dodatku štatútu“) .  

Potreba vydania dodatku štatútu 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“), ktorý podrobnejšie upravil resp. rozšíril 
niektoré pôsobnosti obce, pri vykonávaní samosprávnych úloh a tiež pri prenesení pôsobnosti 
štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva (rozšírenie skutkových podstát priestupkov, 
ktoré je oprávnené prejednávať obec).   
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Podľa dôvodovej správy predložený návrh dodatku  štatútu: 
- zosúlaďuje ustanovenie Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

s platnými ustanoveniami nového zákona o odpadoch s tým, že zachováva 
pôvodnú koncepciu rozdelenia úloh samosprávy Bratislavy a prenesených 
pôsobností medzi Bratislavu a jej mestské časti,  

- precizuje niektoré prenesené kompetencie tak, aby nedochádzalo v praxi k rôznym 
výkladom štatútu, a to v spojení s povinnosťami, ktoré vyplývajú z nového  zákona 
o odpadoch a  

- rozdeľuje úlohy samosprávy Bratislavy a prenesených pôsobností medzi Bratislavu 
a jej mestské časti s prihliadnutím na to, či jednotlivé samosprávne úlohy sú 
celomestského charakteru alebo sú miestneho významu a je vhodnejšie ich riešiť 
na úrovni mestskej časti.  

 
K predloženému návrhu dodatku štatútu máme nasledovné pripomienky:  
 
Poznámka:  
Po schválení uznesenia MR boli pripomienky legislatívne upravené, so zachovaním ich 
obsahu.  
 
K bodu 1  
Podľa čl. 43 ods. 5 písm. e) bodu 3 návrhu dodatku štatútu Bratislava podľa osobitného 
predpisu, ktorým je nový zákona o odpadoch, zabezpečuje zavedenie a vykonávanie 
triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad z domov v individuálnej 
bytovej výstavbe a parkoch vrátane odpadu z cintorínov v správe hlavného mesta. 
Podľa č. 44 odseku 3 písm. d) návrhu dodatku štatútu mestská časť zabezpečuje zber a 
prepravu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad okrem domov v individuálne bytovej 
výstavbe a parkov vrátane odpadu z cintorínov v správe mestskej časti.  
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  
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. 
 
Podľa  § 13 ods. 4 VZN č. 4/2016 z 30.6.2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a 
drobným stavebným odpadom na území hlavného mesta SR Bratislavy ...držiteľa odpadu zo 
zelene vznikajúcej pri údržbe záhrad v individuálnej bytovej výstavbe je povinný: 
a) zhromažďovať a zhodnocovať odpad v kompostovanom zásobníku alebo  
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b) využívať zbernú nádobu  s minimálnym objemom 120 litrov, pričom interval odvozu 
zberných nádob je minimálne jedenkrát za 14 dní v období mesiacov marec až november. 
 
Z textu znenia čl. 43 ods. 5 písm. e) bodu 3 návrhu dodatku štatútu nebolo jednoznačne jasné, 
kto má kompetenciu obce pri plnení povinnosti uvedenej v § 14 ods. 8 písm. b) vyhlášky. 
Vzhľadom k tomu sa navrhuje uvedené ustanovenie precizovať a zároveň umožniť mestskej 
časti podieľať sa na vytváraní podmienok na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných 
odpadov zo záhrad aj v individuálnej bytovej výstavbe. 
 
 
K bodu 2 
      Podľa čl. 43 ods. 5 písm. r) je mesto účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 
ods. 1 písm. a), c), d), j) až n),  p) až t) nového zákona o odpadoch, ak sa na území Bratislavy 
zariadenie na zhodnocovanie odpadov nachádza alebo sa zamýšľa umiestniť alebo sa 
vykonáva alebo sa zamýšľa vykonať na území Bratislavy dekontaminácia alebo 
zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo kontaminovaných zariadení.  
 
    Na základe uvedenej kompetencie bude mať mesto postavenie účastníka konania 
v konaniach iných orgánov štátnej správy odpadového hospodárstva, ktoré budú vydávať 
súhlas na 

� prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov okrem spaľovní odpadov a 
zariadení na spoluspaľovanie odpadov a vodných stavieb, v ktorých sa zneškodňujú 
osobitné druhy kvapalných odpadov,   

� prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov okrem 
1. spaľovní odpadov, zariadení na spoluspaľovanie odpadov, 
2. vodných stavieb, v ktorých sa zhodnocujú osobitné druhy kvapalných odpadov, 
3. zariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo 
zelene, ak jeho ročná kapacita neprevyšuje 100 ton a  
4. zariadenia na zmenšovanie objemu komunálnych odpadov, ak jeho ročná kapacita 
neprevyšuje 50 ton,  

� prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, ak ide o zariadenia, na ktorých prevádzku 
nebol daný súhlas podľa písmen a) a c) vrátane zberného dvora,  

� uzavretie skládky odpadov alebo jej časti, vykonanie jej rekultivácie a jej následné 
monitorovanie, 

� dekontamináciu, 
� zneškodňovanie použitých polychlórovaných bifenylov alebo zariadení obsahujúcich 

polychlórované bifenyly, ak nie je súčasťou súhlasu podľa písmen a), b) alebo f) 
� zneškodňovanie odpadov z výroby oxidu titaničitého, 
� odovzdávanie odpadov vhodných na využitie v domácnosti, 
� vykonávanie prípravy na opätovné použitie; v tomto prípade sa ustanovenia písmen b) 

a c) nepoužijú,  
� prevádzkovanie úložiska dočasného uskladnenia ortuti; v tomto prípade sa ustanovenie 

písmena a) nepoužije, uzavretie úložiska dočasného uskladnenia ortuti alebo jeho časti 
a jeho následné monitorovanie,  
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� využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu, 
� zhromažďovanie odpadu dlhšie ako jeden rok pred jeho zneškodnením alebo dlhšie 

ako tri roky pred jeho zhodnotením.  
 
      Mesto ako účastník konania bude v uvedenom konaní zastupovať práva a právom 
chránené záujmy Bratislavy. Navrhujeme, aby si vždy v danom konaní vyžiadalo stanovisko 
príslušnej mestskej časti, na území ktorej sa bude konanie podľa §97 nového zákona 
o odpadoch uskutočňovať. Je nemysliteľné, aby si mesto vzalo kompetenciu vyjadrovania sa  
v tak závažných veciach a konalo bez spolupráce s mestskou časťou.  
 
K bodu 3 
Ide o legislatívno – technickú úpravu v nadväznosti na bod 1.  
 
K bodu 4 
Ide o legislatívno – technickú úpravu vzhľadom na bod 2.  


