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NÁVRH UZNESENIA 

 
 
 
 
Miestna rada   
 

 

po prerokovaní materiálu 

 

 

o d p o r ú č a 

 

Miestnemu zastupiteľstvu     
 
 
s c h v á l i ť   
 
stanovisko k návrhu Dodatku č. ........... Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení: 
 
 
 
„Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Nové Mesto s predloženým znením návrhu Dodatku č. 
............Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  
 
nesúhlasí  
 
 
 

- s pripomienkami 
 
- bez pripomienok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

DȎVODOVÁ SPRÁVA 
 
 Dňa 27.06.2016 bol na Mestskú časť Bratislava – Nové Mesto zaslaný Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta SR 
Bratislavy – rozdelenie pôsobnosti v oblasti odpadového hospodárstva a pripomienkové konanie v zmysle čl. 103 ods. Štatútu 
hlavného mesta SR Bratislavy (ďalej len „štatút“). Súčasťou podania bolo aj Rozhodnutie č.11/2016 primátora hlavného mesta 
SR Bratislavy o pôsobnosti mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva. Znenie 
predmetného rozhodnutia bolo premietnuté doslovne do návrhu dodatku štatútu. 
 Potreba spracovania návrhu dodatku štatútu vyplynula z legislatívy v odpadovom hospodárstve, nakoľko s čiastočnou 
účinnosťou od 01.07.2016 a od 01.01.2017 je platný nový zákon o odpadoch, zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 
 K predmetnému návrhu mestská časť zaslala svoje pripomienky 15.07.2016 v nasledovnom znení: 
 

V rámci návrhu zmeny čl. 43 ods.5 návrhu dodatku štatútu: 
a) vzhľadom na znenie §13 ods. 6 písm. a) návrhu VZN „Odpad zo zelene môže držiteľ odpadu odovzdať na zbernom dvore 

alebo iné zariadenie na zber komunálneho odpadu podľa osobitného predpisu...“ máme za to, že odpad môže držiteľ 
odovzdať aj na zbernom dvore prevádzkovanom spoločnosťou OLO, a.s.. Vzhľadom na túto skutočnosť 
a z predchádzajúcej praxe máme za to, že v rámci návrhu štatútu by malo byť ustanovenie čl. 43 ods. 5 písm. e) bod 3 
upravené nasledovne: 

 
... e) zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu  

3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhradkárskych osád, zo záhrad z domov v individuálnej bytovej 
výstavbe a parkov vrátane odpadu z cintorínov v správe hlavného mesta; 

 
b) v zmysle ustanovenia čl. 43 ods. 5 písm. q) súčasne platného štatútu hlavné mesto zabezpečovalo v rámci nakladania 

s komunálnymi odpadmi okrem iného aj zber a prepravu objemného odpadu. V reáli to znamenalo, že držiteľ na území 
hlavného mesta okrem systémov mestských častí mohol odovzdať objemné odpady aj                na zberný dvor 
prevádzkovaný spoločnosťou OLO, a.s., ktorá je zriadená hlavným mestom. Hlavné mesto však podľa návrhu štatútu 
nemá túto kompetenciu. 
Nakoľko nepredpokladáme, že spoločnosť OLO, a.s. v rámci zberného dvora zruší predmetný zber (predmetné by bolo 
nevhodným krokom v rámci zmeny systému nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta), navrhujeme upraviť ustanovenie čl. 43 ods. 5 písm. h) nasledovne: 
 

... h) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu 
z domácností s obsahom škodlivých látok a zber a prepravu objemných odpadov na účely ich zhodnotenia alebo 
zneškodnenia; 

 
c) tak ako v rámci návrhu VZN, rovnako ani v návrhu dodatku štatútu nie je riešené znečisťovanie zberných hniezd 

a zberných  miest, napriek pripomienke mestskej časti Bratislava – Nové Mesto k návrhu VZN (ďalej len „pripomienky 

MČ BNM k VZN“). Vyhodnotenie predmetnej pripomienky hlavným mestom znelo: „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 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. Dočisťovanie nie je 
súčasťou miestneho poplatku.“ Z tohto vyhodnotenia a praxe vyplýva, že dočisťovanie zberných hniezd, napriek tomu, že 
sa jedná o nádoby vo vlastníctve spoločnosti OLO a.s. a systém nakladania s vytriedenými zložkami komunálnych 
odpadov podľa návrhu dodatku štatútu je naďalej v kompetencii hlavného mesta, náklady na dočisťovanie bude niesť 
takmer vždy mestská časť. 

 
V rámci tvrdenia hlavného mesta vo vyjadrení k pripomienkam MČ BNM k VZN, že: 
- dočisťovanie nie je súčasťou miestneho poplatku, by sme si dovolili upriamiť Vašu pozornosť na znenie 

ustanovenia §81 ods. 12 zákona o odpadoch, posledná veta: „Výnos miestneho poplatku za komunálne odpady a 

drobné stavebné odpady použije obec výlučne na zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie komunálnych 

odpadov a drobných stavebných odpadov.“ Nakoľko podľa ustanovenia § 15 ods. 14 písm. b) zákona 
o odpadoch obec zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie nezákonne umiestneného odpadu v súlade 
s týmto zákonom na vlastné náklady, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, máme za 
to, že výnos z miestneho poplatku môže byť využitý aj na tento účel. Súčasne podotýkame, že 
k znečisťovaniu zberných miest, resp. zberných hniezd dochádza fyzickou osobou, a teda sa jedná 
o priestupok v odpadovom hospodárstve podľa §115 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, ktorého riešenie 
podľa návrhu dodatku k štatútu je kompetencii hlavného mesta a nie mestských častí a ich všeobecne 
záväzných nariadení o čistote a poriadku (ďalej len „VZN o čistote a poriadku“); 

- súčasne k vyjadreniu hlavného mesta SR Bratislavy by sme chceli podotknúť, že konanie o nelegálne 
uloženom odpade rieši ustanovenie §15 zákona o odpadoch, nie §18, tak ako sa uvádza vo vyjadrení 
hlavného mesta; 



 

- ďalej konštatujeme, že v rámci vyjadrenia hlavného mesta k riešeniu dočisťovania zberných hniezd sa 
navzájom vylučuje návrh na riešenie prostredníctvom VZN o čistote a poriadku a prostredníctvom konania 
podľa §15 zákona o odpadoch, nakoľko riešenie v zmysle VZN o čistote a poriadku sa týka znečistenia, 
(vyplýva z obecného zákona), a §15 zákona o odpadoch rieši nezákonne umiestnený odpad (vyplýva zo 
zákona o odpadoch). Navyše ak by mestské časti mali riešiť dočisťovanie zberných hniezd cez toto 
ustanovenie zákona o odpadoch, vzhľadom na skutočnosť, že väčšina zberných hniezd minimálne na území 
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto je umiestnená na pozemkoch vo vlastníctve resp. správe mestskej 
časti, náklady na odstránenie nezákonne umiestneného odpadu by musela podľa štatútu znášať mestská časť, 
nakoľko pôvodcu takého odpadu nie je možné vo väčšine prípadov zistiť. 

  
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto má za to, že dokazovanie či už priestupku podľa §115 ods. 1 písm. a) 
zákona o odpadoch alebo porušenia VZN o čistote a poriadku resp. v konaní podľa §15 zákona o odpadoch 
je nemožné, keďže pôvodca je takmer vždy neznámy.  

 
Vzhľadom na túto skutočnosť navrhujeme, vzhľadom na znenie ustanovenia §81 ods. 12 zákona o odpadoch a súčasne 
vzhľadom na úlohu hlavného mesta v celom procese zavádzania triedeného zberu teda aj zberných hniezd, doplniť čl. 43 
ods.5 návrhu štatútu  o nasledovné ustanovenie: 

 

... hlavné mesto zabezpečí prostredníctvom oprávnenej osoby dočisťovanie okolia zberných nádob, zberných 

hniezd; 

 
V prípade, že nebude tejto pripomienke mestskej časti vyhovené, prípadne nedôjde ku kompromisnému riešeniu 
a dočisťovanie zberných hniezd by malo byť riešené podľa vyššie citovaného vyjadrenia k rovnakej požiadavke v rámci 
pripomienok k VZN, teda dočisťovanie by bolo vo výhradnej kompetencii mestských častí, mestská časť Bratislava – 
Nové Mesto bude musieť pristúpiť k uzatvoreniu nájomného vzťahu ku všetkým pozemkom, na ktorých sa tieto zberné 
miesta na triedený odpad nachádzajú, a ktoré sú vo vlastníctve resp. správe mestskej časti. Nájomný vzťah bude riešený so 
všetkými dôsledkami vrátane podmienky dočisťovania okolia zberného miesta/ hniezda, tak ako je to upravené napr. 
v rámci poskytovania nenávratného finančného príspevku na vybudovanie uzamykateľných kontajnerových stojísk na 
území mestskej časti.  

  
 Alternatívou by mohlo byť aj percentuálne navýšenie časti výnosu z miestneho poplatku za nakladanie 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, určené pre mestské časti. Navýšenie by bolo použité 
v rámci mestských častí okrem nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa 
ďalších navrhovaných pôsobností mestských častí aj na likvidáciu znečisťovania zberných hniezd či zberných 
miest. 

 
d) v prípade, že hlavné mesto neprehodnotí prerozdelenie výnosu z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a nedôjde ani k prijatiu predchádzajúcej pripomienky vo veci znečisťovania zberných miest a zberných 
hniezd a zapracovaniu navrhovaného ustanovenia prípadne ku kompromisnému riešeniu v rámci tejto otázky a súčasne 
vzhľadom na pripomienky mestskej časti k ustanoveniu čl. 43 ods. 2 písm. q) a čl. 44 ods. 3 písm. e) ešte pôvodného 
znenia štatútu,  navrhujeme, aby sa ustanovenie čl. 43 ods.5 písm. o) a písm. p) návrhu dodatku štatútu upravilo na znenie: 

 
o) zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu umiestneného 
v rozpore so zákonom o odpadoch na území hlavného mesta, ktoré je vo vlastníctve a v správe Bratislavy mimo 

územia, ktoré je v správe mestských častí, ak nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne 
umiestneným odpadom podľa §15 ods.9 až 12; 

 
p) zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu umiestneného 
v rozpore so zákonom o odpadoch na území hlavného mesta, ktoré je vo vlastníctve a v správe Bratislavy mimo 

územia, ktoré je v správe mestských častí, bezodkladne po zistení umiestnenia takéhoto odpadu bez uplatnenia 
postupu podľa § 15 ods. 3 až 17,   

  
e) v rámci poznámky pod čiarou k odkazu č. 82 je nutné upraviť v nasledovnom znení: 
 

„84) §10 ods.1, §14 ods. 1, §15 ods.1, ods.3, ods.14 písm. a) a ods. 18, §16 ods.2 písm. b), §19 ods. 1 písm. g), 
§24 ods. 8 a 9, §67 ods. 3 písm. a) a b), ods. 4, ods.7, ods. 8, ods.10 a ods.11, §81 ods.7, ods.8, ods.13, ods.16, 
ods.17, ods.20 a ods.22 a §103 ods.7 zákona č. 79/2015 Z. z.“ 

- v rámci ustanovenia §67, ktoré rieši umiestnenie vozidla na určené parkovisko a súvisiace povinnosti 
držiteľa vozidla, vyplývajú pre povinnú osobu podľa ods. 3 písm. a) a písm. b) tohto ustanovenia z ďalších 
odsekov, ktoré sú doplnené do poznámky, ďalšie práva a povinnosti; 

 
 
 
 



 

V rámci zmeny čl. 44 ods.3 návrhu dodatku štatútu: 
a) vzhľadom na znenie §15 ods. 2 návrhu VZN obzvlášť s prihliadnutím na znenie jeho písm. d) a súčasne vzhľadom na 

skutočnosť, že mestská časť nemala a ani nemá v súčasnosti nielen zberný dvor ale ani iné vhodné zberné miesto na 
zabezpečenie zberu tohto druhu komunálneho odpadu (jedlé oleje a tuky), pričom kompetencia zberu je určená aj pre 
hlavné mesto navrhujeme, aby sa ustanovenie čl. 44 ods.3 písm. c) bod 1 upravilo na znenie: 

 
... 1. jedlých olejov a tukov z domácností v prípadoch, kedy mu to umožňujú miestne podmienky; 

 
b) v prípade, že hlavné mesto neprehodnotí prerozdelenie výnosu z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 

stavebné odpady a nedôjde ani k prijatiu pripomienky vo veci znečisťovania zberných miest a zberných hniezd 
a zapracovaniu navrhovaného ustanovenia prípadne ku kompromisnému riešeniu v rámci tejto otázky a vzhľadom na 
pripomienky mestskej časti k ustanoveniu čl. 43 ods. 2 písm. q) a čl. 44 ods. 3 písm. e) ešte pôvodného znenia štatútu,  
navrhujeme, aby sa ustanovenie čl. 44 ods.3 písm. i) a písm. j) návrhu dodatku štatútu upravilo na znenie: 

 
o) zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu umiestneného 
v rozpore so zákonom o odpadoch na jej území, ktoré je vo vlastníctve a v správe mestskej časti okrem územia 
uvedeného v čl.43 ods.5 písm. o) a p), ak nebola určená osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne 
umiestneným odpadom podľa §15 ods.9 až 12; 

 
p) zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu umiestneného 
v rozpore so zákonom o odpadoch na jej území , ktoré je vo vlastníctve a v správe mestskej časti okrem územia 
uvedeného v čl.43 ods.5 písm. o) a p), bezodkladne po zistení umiestnenia takéhoto odpadu bez uplatnenia postupu 
podľa § 15 ods. 3 až 17,   

 
c) v rámci poznámky pod čiarou k odkazu č. 84 je nutné upraviť v nasledovnom znení: 
 

„84) §14 ods. 1, §15 ods.1, ods.3, ods.14 písm. a) a ods. 18, §67 ods. 3 písm. a) a b), ods. 4, ods.7, ods. 8, ods.10 
a ods.11, §81 ods.7 písm. b) bod 1. bod 2. a 3., ods. 7 písm. g) a h), §81 ods. 13 a ods.16 zákona č. 79/2015 Z. z.“ 
 

- v rámci ustanovenia §67, ktoré rieši umiestnenie vozidla na určené parkovisko a súvisiace povinnosti 
držiteľa vozidla, vyplývajú pre povinnú osobu podľa ods. 3 písm. a) a písm. b) tohto ustanovenia 
z ďalších odsekov, ktoré sú doplnené do poznámky, ďalšie práva a povinnosti; 

- mestská časť nemá určené žiadnu pôsobnosť v rámci návrhu dodatku štatútu podľa ustanovenia § 81 
ods.7 písm. b) vo veci zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky 
rozložiteľného kuchynského odpadu, ktorý rieši bod 1. Pôsobnosť mestských častí je v rámci 
zabezpečenia zavedenia a vykonávania zberu podľa návrhu štatútu pre jedlé oleje a tuky z domácností 
(§81 ods.7 písm. b) bod 2.) a pre biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu 
z cintorínov (§81 ods. 7 písm. b) bod 3.).  

- poznámku navrhujeme doplniť aj o ustanovenie §81 ods.16 zákona o odpadoch a to vzhľadom                
na ustanovenie návrhu dodatku štatútu čl. 44 ods. 3 písm. e). 

 
Na záver, v rámci pripomienky k dočisťovaniu zberných hniezd a zberných miest, by sme radi ešte upriamili Vašu 

pozornosť na Uznesenie č.518/2016 zo dňa 29.06.2016 Mestského zastupiteľstva Hlavného mesta SR Bratislavy, v ktorom 
MsZ žiada primátora o predloženie informácie o tom, či s ohľadom na zisk vykazovaný spoločnosťou OLO, a.s.                       
za predchádzajúce účtovné obdobie je možné znížiť platné sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.  
 V prípade, že by bolo možné zisk spoločnosti OLO, a.s. použiť na zníženie platných sadzieb miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, dovolili by sme odporučiť, aby čas z tohto zisku šla na dočisťovanie 
zberných hniezd na území hlavného mesta SR Bratislavy. 
 
 Dňa 05.10.2016 bol na mestskú časť doručený návrh dodatku štatútu v oblasti odpadového hospodárstva, ktorý bol           
po zaslaní pripomienok jednotlivých mestských častí v zmysle Čl. 103 ods. 1 štatútu a po prerokovaní v komisiách mestského 
zastupiteľstva upravený na znenie, ktoré je v prílohe tohto materiálu. Akceptované pripomienky mestských častí sú 
zvýraznené. 
 

V rámci vyhodnotenia pripomienok mestských častí k návrhu dodatku štatútu v oblasti odpadového hospodárstva boli 
pripomienky mestskej časti Bratislava – Nové Mesto až na dve pripomienky, ktoré boli čiastočne akceptované, všetky ostatné 
neakceptované. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


