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/Návrh/ 
Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. .........../2021 

z ............., 
ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 

na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 ods. 5 
písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. a § 81 ods.  8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 
 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 6/2020  
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy sa mení a dopĺňa takto: 

1. V § 1 sa za slovom „kuchynským“ vypúšťa slovo „odpadom“. 

2. V § 2 ods. 5 písm. b) sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie: 

„2. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností,“. 
 

Doterajší druhý bod sa označuje ako tretí bod. 

3. V § 2 ods. 8 sa vypúšťa slovo „sklo,“. 

4. V § 2 ods. 12 sa slová „zbernej nádoby/kontajnera“  nahrádzajú slovami „zbernej 
nádoby/kontajnera/ohradeného priestoru“. 

5. Slová „zmesového komunálneho odpadu“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia 
nahrádzajú slovami „zmesového odpadu“ v príslušnom tvare. 

6. V § 3 odsek 5 znie: 

„(5) Triedený zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností sa bude 
na území hlavného mesta zavádzať v jednotlivých mestských častiach postupne, 
po jednotlivých etapách do 31. 12. 2022. V mestských častiach, v ktorých nie je zavedený triedený 
zber tohto odpadu do uvedeného dátumu, hlavné mesto zabezpečuje jeho energetické zhodnotenie 
v spaľovni odpadov činnosťou R1; po tomto termíne v zariadení na spracovanie tohto odpadu 
činnosťou R3; týmto nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa kuchyne za nakladanie 
s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom v súlade s § 16 tohto 
nariadenia.“. 

7. V § 3 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a priebežne ho aktualizuje“. 
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8. V § 4 písm. b) sa na konci dopĺňajú slová „na zmesový odpad“. 

9. V § 4 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie: 

„g) zber, pravidelný odvoz, zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu 
z domácností podľa § 13a tohto nariadenia,“. 

Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená h) až m). 

10. § 4 sa dopĺňa písmenom n), ktoré znie: 

„n) pravidelný zber a prepravu komunálnych odpadov podľa harmonogramu zberu okrem 
1. januára a Veľkonočného pondelka.“. 

11. V § 5 ods. 2 písm. d) sa za slovom „stanovištiach“ vypúšťajú slová „určených hlavným 
mestom alebo mestskou časťou“. 

12.  V § 6 ods. 1 písm. a) sa slová „§ 12 a 13“ nahrádzajú slovami “§ 12 až § 14“ a slová „zbernej 
nádoby/kontajnera“ sa nahrádzajú slovami „zbernej nádoby/kontajnera/kompostovacieho 
zásobníka“. 

13. V § 6 ods. 1 písm. b) sa čiarka za slovom „skutočnosti“ nahrádza bodkočiarkou a slová „zbernej 
nádoby/kontajnera správcovi nehnuteľnosti“ sa nahrádzajú slovami „zbernej nádoby/kontajnera, 
úpravu intervalu odvozu“. 

14. V § 6 ods. 1 písm. d) sa slová „špeciálneho zámku a univerzálneho kľúča“ nahrádzajú slovami 
„špeciálnej vložky systému generálneho kľúča alebo elektronického prístupového systému 
oprávnenej osoby“. 

15. V § 6 ods. 3 sa slová „hlavné mesto na základe dohody so správcom nehnuteľnosti“ nahrádzajú 
slovami „správca nehnuteľnosti so súhlasom oprávnenej osoby “. 

16. V § 6 ods. 7 sa slová „§ 9 alebo § 12“ nahrádzajú slovami „§ 9, § 11, § 12 alebo § 13a“. 

17. V § 6 ods. 6  sa za slová „hlavnému mestu“ vkladajú slová „na tlačive zverejnenom na webovom 
sídle hlavného mesta“. 

18. V § 6 ods. 8 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 7“ a slová „§ 7 alebo § 12“ sa 
nahrádzajú slovami „§ 7, § 12 alebo § 13a“. 

19. V § 7 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: 

„Zmenou systému zberu sa rozumie aj zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu z domácností, na základe ktorého je správca nehnuteľnosti povinný oznámiť 
hlavnému mestu podľa § 6 ods. 1 písm. b) zmenu v súlade s § 9 a § 13a tohto nariadenia, najneskôr 
do 30 dní od jeho zavedenia.“. 

20. V § 7 ods. 2 sa slová „ § 9 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 1 a § 13a“. 

21. V § 8 ods. 1 sa za slová „§ 9“ vkladajú slová „a § 13a“ a  slová „odseku 2 a 3“ sa nahrádzajú 
slovami „odseku 2 až 4“. 

22. V § 8 ods. 3 sa za slovo „preukázateľne“ vkladajú slová „v kalendárnom roku“. 
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23. V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie: 

 „(4) Správca nehnuteľnosti môže hlavné mesto požiadať o dočasnú úpravu zapojenia sa 
v systéme zberu, ak neužíva nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu podľa § 9 ods. 1 
písm. f) tohto nariadenia v období mesiacov november až február nasledujúceho roku, čo doloží 
k žiadosti čestným prehlásením. Žiadosť o dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu podá 
správca nehnuteľnosti hlavnému mestu v lehote najneskôr 15 kalendárnych dní pred dňom, 
v ktorom nastane skutočnosť odôvodňujúca zmenu produkcie množstva odpadu.“. 

 Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9. 

24. V § 8 sa odsek 5 dopĺňa novým písmenom c), ktoré znie: 

„c) potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí vrátane dokladu, ktorý preukazuje 
ubytovanie v zahraničí, napr. zmluvu o ubytovaní, alebo nájomnú zmluvu s potvrdením jej 
platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní.“. 

25. V § 9 ods. 1 písmená a) až c) znejú: 

„a) rodinný dom10) a bytový dom11) do 4 osôb najmenej jedna zberná nádoba s objemom 110/120 
litrov s intervalom odvozu 1 krát za 14 dní; nad 4 osoby ekvivalentný počet zberných nádob, 
prípadne počet intervalov odvozu, pri zavedenom triedenom zbere biologicky rozložiteľného 
kuchynského odpadu do 6 osôb najmenej 1 zberná nádoba s objemom 110/120 litrov 
s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za 14 dní, nad 6 osôb ekvivalentný počet zberných 
nádob, prípadne interval odvozu, 

b) bytový dom12) a ostatné budovy na bývanie13) do 12 osôb najmenej jedna zberná nádoba 
s objemom 240 litrov s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň; pre každých ďalších 12 osôb 
ekvivalentný počet zberných nádob, prípadne počet intervalov odvozu, pri zavedenom 
triedenom zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu do 10 osôb najmenej jedna 
zberná nádoba s objemom 240 litrov s intervalom odvozu jedenkrát za dva týždne; od 10 do 
18 najmenej jedna zberná nádoba s objemom 240 litrov s intervalom odvozu jedenkrát za 
týždeň; pre každých ďalších 10 až 18 osôb,  ekvivalentný počet zberných nádob, prípadne 
počet intervalov odvozu, 

c) bytový dom a ostatné budovy na bývanie do 30 osôb najmenej 1  kontajner s objemom 1 100 
litrov s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň; pre každých ďalších 30 osôb sa upraví 
ekvivalentne počet kontajnerov, prípadne počet intervalov odvozu, pri zavedenom triedenom 
zbere biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu do 40 osôb najmenej jeden  kontajner 
s objemom 1 100 litrov s intervalom odvozu jedenkrát za týždeň; pre každých ďalších 40 osôb 
sa upraví ekvivalentne počet kontajnerov, prípadne počet intervalov odvozu,“. 

26. V § 9 ods. 4 písm. a) sa za slovo odpad vkladá čiarka a slová „čistotu ktorého zabezpečujú 
užívatelia spoločného stanovišťa“. 

27. V § 11 ods. 1 sa za zátvorkou vkladajú slová „na základe súhlasného stanoviska oprávnenej 
osoby k realizácii zberu a prepravy, a “. 

28. V § 11 ods. 3 sa slová „150 až 180“ nahrádzajú slovami „200 až 240“ a slová „90 až 105“ 
nahrádzajú slovami „120 až 140“. 

29. V §12 odsek 2  znie: 
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„(2) V zástavbe rodinných domov je zavedený vrecový systém zberu papiera a plastov zbieraných 
spolu s kovmi a kompozitnými obalmi.“. 

30. V § 12 ods. 3 sa za slová „v počte“ vkladá slovo „minimálne“ a slová „kalendárny rok“ sa 
nahrádzajú slovami „nasledujúcich 12 mesiacov “. 

31. V § 13 ods. 1 sa za slová „na stanovišti“ vkladajú slová „kontajnerov na zmesový odpad“, bodka 
sa nahrádza čiarkou a dopĺňajú sa slová „najďalej  na miesto určené na premiestňovanie zberných 
nádob zmesového odpadu.“. 

32. V § 13 ods. 2 sa za slovo „domov“ vkladajú slová „nedostupných zvozovej technike zberovej 
spoločnosti“.  

33. Za § 13 sa vkladá nový § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie:  

„§ 13a 
Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad 

(1) Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácností (ďalej len „kuchynský odpad“) sa 
zbiera oddelene od biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad. 

(2) Odporúča sa zhromažďovať kuchynský odpad vo vlastnej domácnosti v odvetrateľných 
košíkoch opatrených certifikovanými kompostovateľnými vreckami. 

(3) V komplexnej bytovej výstavbe pôvodcovia ukladajú vrecká do špeciálnych zberných nádob 
hnedej farby s objemom 120 l, 240 l, 660 l na to určených, v individuálnej bytovej výstavbe do 
nádob s objemom 20-23 l. 

(4) Typ, počet zberných nádob a kontajnerov na kuchynský odpad je pre  

a) rodinný dom jedna minimálne 20-23 l zberná nádoba pre domácnosť jednej bytovej jednotky, 
v prípade troch bytových jednotiek  jedna 120 l zberná nádoba, 

b) bytové domy a ostatné budovy na bývanie minimálne 240 l nádoba na 18 osôb. 

(5) Interval odvozu je v mesiacoch apríl až september minimálne jeden až dvakrát za týždeň, 
v mesiacoch október až marec jeden až dvakrát za dva týždne.  

(6) Miestom zbernej nádoby v komplexnej bytovej výstavbe je vyhradený priestor mimo 
priameho slnečného žiarenia, na ktorom je zberná nádoba umiestnená do doby jej odvozu 
oprávnenou osobou tak, aby sa k obsahu zbernej nádoby  nedostali hlodavce, iné živočíchy 
a hmyz, a aby neobťažoval okolie zápachom; v deň odvozu je správca nehnuteľnosti povinný 
zabezpečiť jej sprístupnenie na odvoznom mieste. 

(7) V prípade rodinných domov je týmto miestom pozemok vo vlastníctve fyzickej osoby alebo 
právnickej osoby, z ktorého správca nehnuteľnosti v deň odvozu zabezpečí premiestnenie 
zbernej nádoby na miesto dostupné zamestnancom zberovej spoločnosti, najďalej k miestu na 
premiestňovanie zberných nádob zmesového odpadu. 

(8) Každá domácnosť má nárok z miestneho poplatku na 156 kusov kompostovateľných vreciek, 
ktoré prevezmú od správcov nehnuteľností, príp. môžu použiť iné vrecká s certifikátom OK 
compost alebo OK home compost. 
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(9) Do zberu patria všetky zvyšky z prípravy jedál rastlinného aj živočíšneho pôvodu, 
nespotrebované zvyšky jedál a potravín, vrátane pokazených, resp. po záruke, vrecká z čajov 
a usadeniny z kávy. 

(10) Do zberu nepatria jedlé oleje a tuky, obaly z potravín, obaly po konzumácii jedál, 
vrecká, cigaretové ohorky, odpad zo záhrad a iný komunálny odpad.“.  

34. Nadpis piatej hlavy sa umiestňuje nad § 13a. 

35. V § 17 ods. 2 písmeno c) znie: 

„c) stanovište zberných nádob/kontajnerov, na ktorom je umiestnená zberná nádoba/kontajner 
určená výlučne na zber jedlých olejov a tukov z domácností, zbavených tuhých častíc 
(zvyškov jedál), do ktorých pôvodca odpadu ukladá zhromaždené jedlé oleje a tuky 
v uzatvorených plastových fľašiach alebo“. 

36. § 17 sa dopĺňa novým odsekom 4, ktorý znie: 

„(4) Do zberu nepatria jedlé oleje a tuky v sklenených fľašiach, plechových a kovových 
obaloch, mazivá, motorové a hydraulické oleje a iné komunálne odpady.“. 
 

Čl. II 

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby vyhlásil 
úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
 

Čl. III 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbra 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. arch. Matúš Vallo 
primátor 


