
 

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - RAČA 

 

Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 

29.06.2021  

 

 

 

Návrh  

 

stanoviska mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 

 

Predkladateľ : Materiál obsahuje : 

Ing. Peter Semanco, v.r. 1. Návrh uznesenia MZ  

prednosta    MČ Bratislava-Rača 

 2. Uznesenie MR MZ 

    MČ Bratislava-Rača 

 3. Dôvodová správa 

 4. List primátora 

 5. Správa k návrhu 

 6. Návrh novely VZN 

 7. VZN 6/2020 o odpadoch 

 

 

 

 

 

 

 

Zodpovedný : 

Mgr. Matúš Čupka, v.r. 

vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy 

 

 

 

 

 

Spracovateľ : 

Bc. Alena Čopanová, v.r. 

referentka životného prostredia 

 

 

 

 

 

 

 

Jún  2021 



2 

1. Návrh uznesenia MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 

 

             schvaľuje 

 

stanovisko mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného 

mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s pripomienkami:  

 

1. K bodu 6. žiadame doplniť konkrétny harmonogram zavádzania triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, aby bol jasný a časovo 

predvídateľný záväzok vo vzťahu k jednotlivým mestským častiam. 

2. K bodu 7. žiadame zrušenie tohto návrhu a ponechanie súčasného textu so zdôraznením 

tejto povinnosti pre Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. 

3. K bodu 8. žiadame ponechanie súčasného textu vzhľadom na potrebu dezinfekcie aj 

nádob na plastový odpad či ďalšie druhy odpadov nakoľko pri separovaní odpadu 

dochádza k vyhadzovaniu neumytého či inak znečisteného odpadu do nádob na 

papierový, plastový či iný odpad. 

4. K bodu 11. žiadame o nahradenie v súčasnosti platného znenia znením uvedenom v 

Dôvodovej správe: „určené projektom v stavebnom konaní, príp. na základe súhlasu 

vlastníka pozemku alebo v prípade budovania stojiska podlieha umiestnenie ohláseniu 

drobnej stavby na stavebnom úrade.“ 

5. K bodu 23 žiadame doplniť mechanizmus späťvzatia žiadosti o dočasnú úpravu 

zapojenia sa v systéme zberu vzhľadom na premenlivosť ročných období. Vzhľadom 

na skorší nástup teplejších dní môže dôjsť k užívaniu nehnuteľnosti skôr ako minimálne 

požadovaných 90 dní. Užívateľ nehnuteľnosti by preto mal mať možnosť obnoviť zvoz 

odpadu skôr ako po uplynutí minimálne 90 dní. 

6. K bodu 33. žiadame: 

- v odseku (4) požadujeme zosúladenie pravidiel zvozu či veľkosť nádob s bodom 25. 

tak, aby bol formát podmienok s rovnakou logikou či konkrétnosťou, 

- v odseku (5) požadujeme ponechanie rovnakých intervalov bez ohľadu na mesiac 

vzhľadom na celoročnú dostupnosť ovocia či zeleniny. Preferujeme jednotný 

interval na základe mesiacov apríl až september, 

- v odseku (6) požadujeme vyňatie podmienok, aby bol vyhradený priestor mimo 

priameho slnečného žiarenia, aby sa k nádobe nedostali hlodanvce, iné živočíchy a 

hmyz vzhľadom na to, že veľké množstvo existujúcich kontajnerových stojísk tieto 

podmienky nespĺňa nie je možné garantovať splnenie týchto podmienok zo strany 

všetkých správcov predmetných stojísk. Navrhujeme namiesto toho zakúpenie 

takých nádob, ktoré eliminujú potrebu splniť vyššie uvedené podmienky, 

- v odseku (8) požadujeme doplnenie objemu spomínaných kompostovateľných 

vreciek. Zo súčasného znenia nie je možné posúdiť či bude tento počet vreciek stačiť 

pre potreby bežnej rodinnej jednotky, prípadne ako tento počet súvisí s objemom 

nádob požadovaných v odseku (4). 
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2. Uznesenie MR MZ MČ Bratislava-Rača 
 

Miestna rada MZ MČ Bratislava–Rača po prerokovaní materiálu 

 

             odporúča  

 

MZ MČ Bratislava-Rača 

 

schváliť návrh stanoviska mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy s 

pripomienkami:  

 

1. K bodu 6. žiadame doplniť konkrétny harmonogram zavádzania triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, aby bol jasný a časovo 

predvídateľný záväzok vo vzťahu k jednotlivým mestským častiam. 

2. K bodu 7. žiadame zrušenie tohto návrhu a ponechanie súčasného textu so zdôraznením 

tejto povinnosti pre Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. 

3. K bodu 8. žiadame ponechanie súčasného textu vzhľadom na potrebu dezinfekcie aj 

nádob na plastový odpad či ďalšie druhy odpadov nakoľko pri separovaní odpadu 

dochádza k vyhadzovaniu neumytého či inak znečisteného odpadu do nádob na 

papierový, plastový či iný odpad. 

4. K bodu 11. žiadame o nahradenie v súčasnosti platného znenia znením uvedenom v 

Dôvodovej správe: „určené projektom v stavebnom konaní, príp. na základe súhlasu 

vlastníka pozemku alebo v prípade budovania stojiska podlieha umiestnenie ohláseniu 

drobnej stavby na stavebnom úrade.“ 

5. K bodu 23 žiadame doplniť mechanizmus späťvzatia žiadosti o dočasnú úpravu 

zapojenia sa v systéme zberu vzhľadom na premenlivosť ročných období. Vzhľadom 

na skorší nástup teplejších dní môže dôjsť k užívaniu nehnuteľnosti skôr ako minimálne 

požadovaných 90 dní. Užívateľ nehnuteľnosti by preto mal mať možnosť obnoviť zvoz 

odpadu skôr ako po uplynutí minimálne 90 dní. 

6. K bodu 33. žiadame: 

- v odseku (4) požadujeme zosúladenie pravidiel zvozu či veľkosť nádob s bodom 25. 

tak, aby bol formát podmienok s rovnakou logikou či konkrétnosťou, 

- v odseku (5) požadujeme ponechanie rovnakých intervalov bez ohľadu na mesiac 

vzhľadom na celoročnú dostupnosť ovocia či zeleniny. Preferujeme jednotný 

interval na základe mesiacov apríl až september, 

- v odseku (6) požadujeme vyňatie podmienok, aby bol vyhradený priestor mimo 

priameho slnečného žiarenia, aby sa k nádobe nedostali hlodanvce, iné živočíchy a 

hmyz vzhľadom na to, že veľké množstvo existujúcich kontajnerových stojísk tieto 

podmienky nespĺňa nie je možné garantovať splnenie týchto podmienok zo strany 

všetkých správcov predmetných stojísk. Navrhujeme namiesto toho zakúpenie 

takých nádob, ktoré eliminujú potrebu splniť vyššie uvedené podmienky, 

- v odseku (8) požadujeme doplnenie objemu spomínaných kompostovateľných 

vreciek. Zo súčasného znenia nie je možné posúdiť či bude tento počet vreciek stačiť 

pre potreby bežnej rodinnej jednotky, prípadne ako tento počet súvisí s objemom 

nádob požadovaných v odseku (4). 
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3. Dôvodová správa 
 

Dňa 01.06.2021 bol MČ Bratislava-Rača doručený list primátora HM SR Bratislavy, kde žiada 

mestskú časť v zmysle § 5 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne 

záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení neskorších 

predpisov o stanovisko miestneho zastupiteľstva 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.  

 

Podľa § 5 ods. 1 Pravidiel, ak starosta neoznámi primátorovi do jedného mesiaca odo dňa 

požiadania stanovisko miestneho zastupiteľstva, má sa za to, že miestne zastupiteľstvo k návrhu 

nariadenia nemá pripomienky. Novela príslušného nariadenia je predložená v súvislosti s 

novelou vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z.z., podľa ktorej vyplynula hlavnému mestu povinnosť 

zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň domácností do 01.01.2023. 

Súčasťou novely je zosúladenie terminológie s katalógom odpadov a novelou zákona o 

odpadoch. Zároveň dochádza k prehodnoteniu mechanizmov upravujúcich režim 

kontajnerových stojísk či zber jedlých olejov na zberných hniezdach a vzniká nová možnosť 

prerušiť zvoz odpadu v rekreačných objektoch počas zimných mesiacov.   

 

Pripomienky mestskej časti Bratislava-Rača k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 

odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy: 

 

1. K bodu 6. žiadame doplniť konkrétny harmonogram zavádzania triedeného zberu 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností, aby bol jasný a časovo 

predvídateľný záväzok vo vzťahu k jednotlivým mestským častiam. 

2. K bodu 7. žiadame zrušenie tohto návrhu a ponechanie súčasného textu so zdôraznením 

tejto povinnosti pre Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy. 

3. K bodu 8. žiadame ponechanie súčasného textu vzhľadom na potrebu dezinfekcie aj 

nádob na plastový odpad či ďalšie druhy odpadov nakoľko pri separovaní odpadu 

dochádza k vyhadzovaniu neumytého či inak znečisteného odpadu do nádob na 

papierový, plastový či iný odpad. 

4. K bodu 11. žiadame o nahradenie v súčasnosti platného znenia znením uvedenom v 

Dôvodovej správe: „určené projektom v stavebnom konaní, príp. na základe súhlasu 

vlastníka pozemku alebo v prípade budovania stojiska podlieha umiestnenie ohláseniu 

drobnej stavby na stavebnom úrade.“ 

5. K bodu 23 žiadame doplniť mechanizmus späťvzatia žiadosti o dočasnú úpravu 

zapojenia sa v systéme zberu vzhľadom na premenlivosť ročných období. Vzhľadom 

na skorší nástup teplejších dní môže dôjsť k užívaniu nehnuteľnosti skôr ako minimálne 

požadovaných 90 dní. Užívateľ nehnuteľnosti by preto mal mať možnosť obnoviť zvoz 

odpadu skôr ako po uplynutí minimálne 90 dní. 
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6. K bodu 33. žiadame: 

- V odseku (4) požadujeme zosúladenie pravidiel zvozu či veľkosť nádob s bodom 

25. tak, aby bol formát podmienok s rovnakou logikou či konkrétnosťou. 

- V odseku (5) požadujeme ponechanie rovnakých intervalov bez ohľadu na mesiac 

vzhľadom na celoročnú dostupnosť ovocia či zeleniny. Preferujeme jednotný 

interval na základe mesiacov apríl až september. 

- V odseku (6) požadujeme vyňatie podmienok, aby bol vyhradený priestor mimo 

priameho slnečného žiarenia, aby sa k nádobe nedostali hlodavce, iné živočíchy a 

hmyz vzhľadom na to, že veľké množstvo existujúcich kontajnerových stojísk tieto 

podmienky nespĺňa nie je možné garantovať splnenie týchto podmienok zo strany 

všetkých správcov predmetných stojísk. Navrhujeme namiesto toho zakúpenie 

takých nádob, ktoré eliminujú potrebu splniť vyššie uvedené podmienky. 

- V odseku (8) požadujeme doplnenie objemu spomínaných kompostovateľných 

 vreciek. Zo súčasného znenia nie je možné posúdiť či bude tento počet vreciek 

 stačiť pre potreby bežnej rodinnej jednotky, prípadne ako tento počet súvisí s 

 objemom nádob požadovaných v odseku (4). 

Keďže žiadosť HM SR o pripomienkovanie bola doručená až po zasadnutí KŽPVaD, 

predkladáme tento návrh na rokovanie MR MZ MČ Bratislava-Rača 

Odôvodnenie: Zavádzanie nového systému zberu biologicky rozložiteľného odpadu z 

domácností bude po zavedení vrecového zberu vybraných zložiek odpadu z rodinných domov  

už druhou zásadnou zmenou v oblasti nakladania odpadov na území Bratislavy v krátkom 

období. Preto je potrebné zabezpečiť čo najvyššiu informovanosť obyvateľov, čo 

najkonkrétnejšie definovať režim zberu tohto predmetného druhu odpadu a zároveň obmedziť 

finančné náklady pôvodcov odpadu súvisiacich s podmienkami pre umiestnenie nádob na zber 

tohto druhu odpadu v zberných hniezdach v oblastiach s bytovou výstavbou. 


