
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES
(7. volebné obdobie)

Materiál na 15. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 14.06.2016

Stanovisko miestneho zastupiteľstva 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  a  o  zmene  a
doplnení  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky
Bratislavy č.  13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady.

Predkladateľ: Spracovateľ:

Dana Čahojová Mgr. Michal Drotován
starostka oddelenie dopravy a ŽP

Prerokované:

- v miestnej rade 14.06.2016 miestna rada prerokovala materiál
a odporúča
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

                                                                                    s pripomienkami

- v komisii ŽP          6.6.2016

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu s pripomienkami
Stanovisko komisie
Prílohu: Materiál List primátora + Návrh VZN s dôvodovou správou



NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

súhlasí

s  návrhom  všeobecne záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  SR Bratislavy o nakladaní s
komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č.  13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady s  pripomienkami.

- - - - -

DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Dňa 16.5.2016 obdržala p. starostka list od primátora, v ktorom informuje  o Návrhu 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady.
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves je v zmysle čl. 103 ods. 1 Štatútu hlavného mesta SR
Bratislavy povinná predložiť pripomienky mestskej časti k predmetnému návrhu a v zmysle
Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení HM SR
Bratislavy zaujať písomné stanovisko miestneho zastupiteľstva k predmetnému návrhu VZN.
V zmysle listu p. primátora by sa tak malo stať do jedného mesiaca. V prípade, že v uvedenej
lehote neoznámime stanovisko miestneho zastupiteľstva, bude sa mať za to, že miestne za-
stupiteľstvo k predloženému návrhu pripomienky nemá.
Materiál bol prerokovaný na 14. zasadnutí MiR a odporučený na schválenie na v zastupiteľ-
stve.

K uvedenému návrhu uvádzame nasledujúce pripomienky:

§ 3 ods. 3, písm. d) 
Zabezpečiť termické zhodnotenie v spaľovni odpadov hlavného mesta, ak zložku 
komunálneho odpadu nie je možné preukázateľne z objektívnych príčin materiálovo 
zhodnotiť podľa písmena b)

Navrhujeme zmeniť na:
Zabezpečiť termické zhodnotenie v spaľovni odpadov hlavného mesta, ak zložku 
komunálneho odpadu nie je možné preukázateľne z objektívnych príčin materiálovo 
zhodnotiť podľa písm. b) alebo c)



§3 ods. 3, písm. e)
Zabezpečiť zneškodnenie komunálneho odpadu v súlade s osobitným predpisom, ak zložku 
komunálneho odpadu nie je možné preukázateľne z objektívnych príčin zhodnotiť podľa 
písm. b) alebo c) alebo termicky zneškodniť podľa písmena d)

Navrhujeme zmeniť na:
Zabezpečiť zneškodnenie komunálneho odpadu v súlade s osobitným predpisom, ak zložku 
komunálneho odpadu nie je možné preukázateľne z objektívnych príčin zhodnotiť podľa 
písm. b) alebo c) alebo termicky zneškodniť podľa písmena d)

Pozn.: Daný návrh na zmenu umožňuje aj iné zneškodňovanie odpadu v zmysle zákona 
79/2015 Z.z. o odpadoch a je zároveň dodržiavané záväzné poradie priorít hierarchie 
odpadového hospodárstva podľa §6 ods. 1 predmetného zákona.

§9 ods. 1 písm. f)
Nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, 
nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada) najmenej 1 zberná nádoba s objemom 
110/120 litrov s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za dva týždne

Navrhujeme zmeniť na:
Nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, 
nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada, plávajúce zariadenie) najmenej 1 zberná 
nádoba s objemom 110/120 litrov s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za dva týždne

Pozn.: Doplnenie plávajúcich zariadení umožňuje požadovať zapojenie sa do zberu 
komunálneho odpadu aj správcov resp. užívateľov zariadení podľa zákona č. 338/2000 Z.z. 
o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov (§2 písm. j).  Plávajúcim zariadením 
plavidlo používané na vodných cestách a v prístavoch, ktoré nie je určené na opakované 
premiestňovanie, ako napríklad plávajúca plaváreň, plávajúci dok, pristávací pontón, 
plávajúca garáž, botel, hausbót.

§12 ods. 5
V oblasti individuálnej rodinnej zástavby, v ktorej nie je možné určiť vhodný pozemok na
zberné  hniezdo  alebo  na  vzniknutom  zbernom  hniezde  dochádza  k opakovanému
nezákonnému  ukladaniu  komunálneho  odpadu  alebo  iného  odpadu,  hlavné  mesto
zabezpečí minimálne jedenkrát za mesiac kalendárový zber spočívajúci v pristavení vozidla
alebo zberných nádob na mieste a v čase určenom v harmonograme zberu. Harmonogram
zberu bude zverejňovaný na webovom sídle hlavného mesta a na webovom sídle príslušnej
mestskej časti, prípadne aj iným obvyklým spôsobom.

Navrhujeme zmeniť na:
V oblasti individuálnej rodinnej zástavby, v ktorej nie je  možné určiť  vhodný pozemok na
zberné  hniezdo  alebo  na  vzniknutom  zbernom  hniezde  dochádza  k opakovanému
nezákonnému ukladaniu komunálneho odpadu alebo iného odpadu, hlavné mesto zabezpečí
minimálne  raz  za  dva  týždne jedenkrát  za  mesiac  kalendárový zber  spočívajúci
v pristavení  vozidla  alebo  zberných  nádob na  mieste a  v  čase  určenom v  harmonograme
zberu.  Harmonogram  zberu  bude  zverejňovaný  na  webovom  sídle  hlavného  mesta  a na
webovom sídle príslušnej mestskej časti, prípadne aj iným obvyklým spôsobom.

Pozn.: Požadujeme zvýšiť frekvenciu z raz za mesiac na raz za dva týždne.

§12 ods. 7



Pre nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada,
byt, nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada) platia primerane ustanovenia
odseku 2 až 4.

Navrhujeme zmeniť na:
Pre nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu (napríklad chata,  chatová osada, byt,
nebytový  priestor,  záhrada,  záhradkárska  osada,  plávajúce  zariadenie)  platia  primerane
ustanovenia odseku 2 až 4.

Pozn.: Úprava v zmysle zmien §9 ods. 1 písm. f)

§22 ods. 1 a §22 ods. 2
Podľa zákona 79/2015 Z.z.  o odpadoch je obcou Hlavné mesto SR Bratislava (ak štatút
neurčil za obec jednotlivé mestské časti), požadujeme z dôvodu zabránenia duplicity jasne
stanoviť  v štatúte  resp.  v navrhovanom  VZN  spôsob  nahlasovania  nezákonne
umiestneného odpadu podľa §81 ods. 8 písm. g).

Z daného dôvodu navrhujeme vypustiť z §22 odsek 1 (ak táto povinnosť bude daná mestským
častiam) alebo odsek 2 (ak táto povinnosť bude daná Hlavnému mestu SR Bratislave).

§23 ods. 2
Požadujeme vypustiť celý odsek
Kontrolu  dodržiavania  tohto  nariadenia  v  územnom  obvode  príslušnej  mestskej    č  asti
vykonávajú zamestnanci mestskej   č  asti poverení starostom mestskej   č  asti. V prípade,  ak nie
je zrejmé, ktorá mestská   č  as  ť    je miestne príslušná na vykonanie kontroly dodržiavania tohto
nariadenia, kontrolu vykoná mestská   č  as  ť  , ktorá za  č  ala vykonáva  ť   kontrolu skôr alebo hlavné
mesto ur  č  í, ktorá mestská   č  as  ť   vykoná kontrolu dodržiavania tohto nariadenia.

Pozn.: V zmysle §23 ods. 1 má kontrolnú činnosť vykonávať Mestská polícia hlavného mesta
SR Bratislavy a poverení zamestnanci hlavného mesta SR Bratislavy, kontrolu nie je možné
presunúť  na  mestské  časti,  nakoľko  mestské  časti  nemôžu  ukladať  sankcie  podľa  §24
predmetného návrhu VZN (tie môže ukladať iba obec, tj. v tomto prípade Hlavné mesto SR
Bratislava). Požadujeme z daného dôvodu §23 ods. 2 vypustiť.

V Bratislave, 3.6.2016

Stanovisko komisie životného prostredia, ochrany prírody a verejného poriadku zo dňa 
6.6.2016:

Komisia ŽP OP a VP s uvedenými pripomienkami súhlasí a odporúča postúpiť návrh VZN i s 
pripomienkami na MiR a MiZ

Prít. :    6               Za :    6                    Proti : 0                      Zdržal sa : 0

HLAVNÉ  MESTO  SLOVENSKEJ  REPUBLIKY  BRATISLAVA
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Vec:  Návrh  všeobecne  záväzného  nariadenia  hlavného  mesta  SR  Bratislavy  o     nakladaní

s     komunálnymi  odpadmi  a  drobnými  stavebnými  odpadmi  na  území  hlavného  mesta

Slovenskej  republiky  Bratislavy  a     o     zmene  a     doplnení  všeobecne  záväzného  nariadenia

hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  č.     13/2012  o     miestnom  poplatku

za     komunálne odpady a     drobné stavebné odpady – žiadosť o     zaujatie stanoviska

V prílohe listu Vám zasielame návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta

Slovenskej republiky Bratislavy o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými

odpadmi na  území hlavného  mesta Slovenskej  republiky Bratislavy a o zmene  a doplnení

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012

o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001

o nakladaní  s komunálnymi  odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na  území hlavného

mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  v znení  neskorších  predpisov  (ďalej  „návrh

nariadenia“). 

Podľa  §  5  ods.  1  Pravidiel  pre prípravu,  schvaľovanie  a vyhlasovanie  všeobecne

záväzných  nariadení  hlavného  mesta  Slovenskej  republiky  Bratislavy  si  Vás  dovoľujem

požiadať o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k  predloženému návrhu nariadenia. 

 

Vážená pani starostka,
Vážený pán starosta


