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NÁVRH UZNESENIA 

 

Miestne zastupiteľstvo 

 

 

s c h v a ľ u j e 

 

 

stanovisko 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, ktorým sa mení a dopĺňa 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 uvedené v prílohe 

 

- s pripomienkami 

 

- bez pripomienok 
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Stanovisko miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto k návrhu VZN 

 

 

1. §5 ods. 2 písm. d) sa za slovom „stanovištiach“ vypúšťajú slová „určených hlavným mestom 

alebo mestskou časťou“ 

 

Pripomienka: navrhujeme znenie:  

„ukladať zmesový odpad do zberných nádob/kontajnerov umiestených 

výlučne na stanovištiach odsúhlasených hlavným mestom v súčinnosti 

s mestskou časťou a označených v písomnom potvrdení o prebratí a 

dodaní zbernej nádoby/kontajnera podľa § 6 ods. 4 tohto nariadenia“ 

Zdôvodnenie: vzhľadom na nemalé problémy s premiestnením stanovíšť na zberné nádoby na 

zmesový odpad, ktoré sa často nachádzajú na komunikáciách, čím tvoria 

prekážku v cestnej premávke, odporúčame, aby každé novovzniknuté 

stanovište a každé premiestnenie stanovišťa naďalej odsúhlasovalo hlavné 

mesto. Ak by sa malo jednať o umiestnenie na komunikáciách 3. a 4. triedy, 

resp. o pozemky vo vlastníctve resp. správe mestskej časti aj v súčinnosti 

s mestskými časťami. Je často problematické, vzhľadom na priestorové 

pomery, vyriešiť akékoľvek umiestnenie v súlade s legislatívou SR, preto by 

malo byť v záujme hlavného mesta vstupovať do tohto procesu. Spoločnosť 

OLO, a.s. nemôže byť jediným partnerom na odsúhlasenie umiestnenia.  

 Navyše vzhľadom na povinnosť nulovej dochádzkovej vzdialenosti triedeného 

zberu k zberu zmesového odpadu a na nové ustanovenie §13a Biologicky 

rozložiteľný kuchynský odpad, v rámci ktorého budú mať pôvodcovia tohto 

odpadu v komplexnej bytovej výstavbe povinnosť ukladať tento druh odpadu 

do nových nádob, rozšíri sa priestorová náročnosť na stanovištia. Tým môže 

prísť k mohutnému a neorganizovanému premiestňovaniu zberných nádob. 

Zdôvodnenie predloženej úpravy „že sa jedná o doplnkovú funkciu k hlavnej 

funkcii stavby a podľa stavebného zákona má mať každá stavba vyhradený 

priestor na nádoby na odpadky“ je v kontexte navýšenia počtu zberných nádob 

na týchto stanovištiach v dôsledku novelizácie VZN nedostačujúca. 

V rámci predmetnej problematiky mestská časť skôr očakávala úpravu VZN, 

ktorá bude naopak hlavnému mestu dávať viac kompetencií pri umiestňovaní 

a premiestňovaní zberných nádob.  

 

2. §6 ods. 3  sa slová „hlavné mesto na základe dohody so správcom nehnuteľnosti“ 

nahrádzajú slovami „správca nehnuteľnosti so súhlasom oprávnenej 

osoby“ 

 

Pripomienka: nesúhlasíme s navrhovanou zmenou a požadujeme ponechať pôvodné znenie: 

„Ak stanovište nie je určené na mieste dostupnom zvozovej technike 

oprávnenej osoby, hlavné mesto na základe dohody so správcom 

nehnuteľnosti určí odvozné miesto, ktorého adresu vyznačí v potvrdení o 

dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera. Pri určení odvozného 

miesta sa prihliada na to, aby pri manipulácii so zbernou 
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nádobou/kontajnerom nedošlo k ohrozeniu zdravia a majetku osôb, a aby 

zberná nádoba/kontajner netvorila prekážku cestnej premávky“ 

Zdôvodnenie: V nadväznosti na predchádzajúcu pripomienku a súčasne na porušovanie 

poslednej vety toho času platného ustanovenia je v prípadoch, ktoré sú riešené 

v tomto ustanovení, nepredstaviteľné, aby na umiestnenie stanovišťa nemalo 

hlavné mesto žiaden vplyv. Oprávnená osoba nie je kompetentnou na určenie, 

či predmetné miesto je v súlade s platnou legislatívou SR (stavebný zákon, 

cestný zákon a iné). 

 

3. §6 ods. 6 sa za slová „hlavnému mestu“ vkladajú slová „na tlačive zverejnenom na   

   webovom sídle hlavného mesta“ 

 

Pripomienka: navrhujeme doplniť znenie: 

„Správca nehnuteľnosti splní povinnosť podať oznámenie podľa odseku 

1 písm. a) až c) osobne alebo písomne hlavnému mestu na tlačive 

zverejnenom ma webovom sídle hlavného mesta prípadne dostupnom  

priamo na magistráte. Údaje uvedené v oznámení sú údajmi 

rozhodujúcimi na určenie poplatku podľa osobitného predpisu.23) 

Správca nehnuteľnosti, ktorý nemôže vystupovať samostatne, musí byť 

zastúpený svojím zákonným zástupcom, opatrovníkom alebo 

splnomocneným zástupcom v rozsahu písomného plnomocenstva (ďalej 

len „zástupca“).“ 

Zdôvodnenie: Napriek tomu, že je 21. storočie, nie všetci majú k dispozícii internet. Preto 

žiadame, aby predmetné tlačivo bolo k dispozícii aj na magistráte hlavného 

mesta. Predmetné je analogicky riešené ako ustanovenie §6 ods.7 VZN, ktorého 

znenie sa nezmenilo. 

 

4. §9 ods.1 písm. b) znie po doplnení: 

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 osôb 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,  

 

Pripomienka: žiadame opraviť číslo poznámky č. 12 na č. 11 pod čiarou 

Zdôvodnenie: Poznámka pod čiarou č. 12 je odvolanie sa na ustanovenie §6 zákona                                   

č. 182/1993 Z. z., ktorý sa týka správy domu vlastníkmi bytov a nebytových 

priestorov. Poznámka č. 11 je odvolávka na ustanovenie §43b ods. 1 písm. c) 

zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon), kde sa definujú ostatné budovy na 

bývanie. 
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5. §9 ods. 4 písm. a) sa za slovo odpad vkladá čiarka a slová „čistotu ktorého zabezpečujú  

   užívatelia spoločného stanovišťa“ 

  

Pripomienka: navrhujeme doplniť znenie: 

„(4)    V oblasti individuálnej rodinnej zástavby s terénom nedostupným 

pre zvozovú techniku oprávnenej osoby alebo pri nehnuteľnostiach podľa 

odseku 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 odpad, čistotu ktorého zabezpečujú užívatelia 

spoločného stanovišťa do 3 metrov na všetky strany;“ 

Zdôvodnenie: Doplnenie vyplýva zo skúseností mestskej časti pri riešení dočisťovania 

stanovíšť, kde mestská časť ak stanovište má byť umiestnené na pozemku vo 

vlastníctve resp. správe mestskej časti, nájomná zmluva je postavená v tomto 

znení 

. 

6. §13a   predmetné ustanovenie zavádza samostatný zber biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu 

 

Pripomienka: Vzhľadom na skutočnosť, že v čase prerokovania návrhu zmeny VZN ešte nie 

je spracovaná štúdia, ktorú si hlavné mesto obstaralo na účely zavedenia 

biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na území Bratislavy, a ktorá má 

byť odovzdaná do 31.07.2021, pričom aj pilotný projekt v mestskej časti 

Bratislava-Lamač, ktorý sa pripravuje až na október 2021, rovnako ešte ani 

nezačal, máme za to, že je predčasné momentálne nastavovať typy (objemy) 

zberných nádob s rozlíšením jednotlivých typov stavieb a počtu osôb. 

 Napríklad navrhovaný objem nádob pre zadefinovaný počet osôb v rámci 

bytových domov a ostatných budov na bývanie minimálne v objeme 240 litrov 

na 18 osôb predstavuje pre priemerný bytový dom s 12 poschodiami po štyri 

bytové jednotky a priemerným počtom osôb na poschodie 9 osôb 6 kusov nádob 

s objemom 240 litrov resp. 2 až 3 nádoby s objemom 660l. Tento počet bude už 

v súčasnosti v obmedzenom verejnom priestore ťažko umiestniť. 

Doporučujeme preto nádobu s objemom 660 litrov zmeniť na 1100 litrovú 

nádobu. Rovnako predčasné je aj nastavovanie zabezpečenia 

kompostovateľných vreciek, kde hlavné mesto navrhuje pre domácnosť 156 ks, 

ktoré budú hradené z miestneho poplatku. To predstavuje cca jedno vrecko na 

dva dni. Nakoľko nie je spracovaná štúdia a pilotný projekt bude spustený až 

v októbri 2021, je predčasné upravovať nariadením akýkoľvek systém zberu 

a nakladania s týmto druhom odpadu. 

 Preto navrhujeme, predmetné ustanovenie upravovať vo VZN až po ukončení 

pilotného projektu a odovzdaní štúdie, ktorej síce pilotný projekt má byť 

súčasťou, avšak termínovo štúdia predbieha pilotný projekt. 

 Nie je jasné, z čoho vychádzalo hlavné mesto pri určení objemu vreciek, 

zberných nádob a ani intervalu odvozu.  
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Dňa 03.06.2021 bol mestskej časti doručený návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného 

mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými sta-

vebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunál-

nymi odpadmi a drobnými (ďalej v texte len „VZN“). 

 

Nakoľko podľa § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných 

nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, je potrebné stanovisko miestneho zastupi-

teľstva oznámiť v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti o zaujatie stanoviska a je dôležité, 

aby bola vec predložená na rokovanie miestneho zastupiteľstva plánovaného dňa 29.06.2021.  

Potreba prijatia novely VZN vyplýva priamo z novelizáciou Vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia zákona o odpadoch. V zmysle tejto novely vyplynula povinnosť- 

- hlavnému mestu zaviesť zber biologicky rozložiteľných odpadov z kuchýň domácností od 

01.01.2023 

- obciam zabezpečiť dostupnosť ku kontajnerom na triedený odpad papier, skla, plastov, kovov 

a kompozitných obalov tak, aby v komplexnej bytovej zástavbe a v zástavbe rodinných domov  

boli kontajneri umiestnené bezprostrednej blízkosti zberných nádob určených na zmesový 

komunálny odpad, teda vzdialenosť medzi vytriedenými zložkami komunálne odpadu 

a zmesového komunálneho odpadu musí byť 0 m, najďalej k premiestňovaniu zberných nádob 

zmesového komunálneho odpadu. 

 

Hlavné mesto k zavedeniu zberu biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň domácností obstaralo 

štúdiu, ktorá má navrhnúť systém zberu a prepravy tohto odpadu na účely jeho zhodnotenia, navrhnúť 

zariadenie na spracovanie tohto odpadu a vytypovať lokalitu, kde bude toto zariadenie umiestnené. 

Súčasťou by mal byť aj pilotný projekt, ktorý má byť realizovaný v mestskej časti Bratislava-Lamač od 

októbra 2021. 

 

Zavedenie systému zberu tohto druhu komunálneho odpadu bude mať aj ekonomické dôsledky: 

- jednak na občana; oddelene zbieraným biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom sa 

zníži množstvo zmesového komunálneho odpadu cca o 30%, čo bude mať vplyv na zníženie 

miestneho poplatku za komunálne odpady. Pokles poplatku bude pozvoľný, nakoľko systém 

zberu sa bude zavádzať postupne v jednotlivých mestských častiach. 

- na rozpočet hlavného mesta, a to: 

o znížením príjmu z poplatku za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi 

o  zvýšením nákladov na zber minimálne pri zavádzaní tohto zberu, ktoré budú súvisieť 

s obstaraním odvetrateľných košíkov do domácností, kompostovateľných vreciek, 

nových špecifických zberných nádob, ich distribúciou, zabezpečovaním zberu 

a zhodnotenia v bioplynovej stanici mimo územia Bratislavy. 

 

Dostupnosť obyvateľov k zberu vytriedených zložiek komunálnych odpadov (papier, sklo, plasty, kovy 

a kompozitné materiály) je čiastočne zabezpečená už teraz zavedením vrecového triedeného zberu 

v individuálnej bytovej výstavbe. Avšak aj tu je nutné doriešiť dostupnosť k triedenému zberu skla. Táto 

zložka komunálnych odpadov nebola zaradená do vrecového zberu. 

Dostupnosť k triedenému zberu v komplexnej bytovej výstavbe je riešená v ustanovení §6 VZN                         

č. 6/2020, v zmysle ktorého hlavné mesto upozornilo správcov bytových domov a ostatných budov na 

bývanie a spoločenstvá vlastníkov bytova a nebytových priestorov na povinnosť doobjednať si 
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kontajneri na triedený odpad ku kontajnerom na zmesový komunálny odpad do 01.01.2023, vyhradiť si 

a zabezpečiť priestor na ich umiestnenie v súlade so stavebným zákonom.  

 

Ďalšie úpravy VZN spočívajú v úprave zavedenia systému zberu vianočných stromčekov vyhradením 

priestoru na osadenie ohrádok, zavedením zberu jedlých olejov a tukov na stanovištiach kontajnerov, 

postupným rozšírením zberu na rodinné domy a úpravy terminológie v zmysle platnej legislatívy 

v odpadovom hospodárstve. 

 

Nakoľko spracovateľovi bol návrh úpravy VZN doručený až dňa 21.06.2021, nebol predmetný materiál 

prerokovaný na Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a ani na komisiách miestneho 

zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


