
D ô v o d o v á    s p r á v a  

A. Všeobecná časť 

Dňa 1.1.2020 nadobudol účinnosť zákon č. 460/2019 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „zákon 
o odpadoch“).  OŽP navrhlo v súlade s touto novelou zákona o odpadoch upraviť podmienky 
nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi zmenou a doplnením 
vo všeobecne záväznom nariadení č. 4/2016 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 len 
„VZN o odpadoch“).  

Novela VZN o odpadoch mala obsahovať zmeny, ktoré vyplynuli z novely zákona 
o odpadoch, zmenu systému triedeného zberu odpadu z obalov a neobalových výrobkov 
(papiera, skla, plastov zbieraných spolu s kovmi a kompozitnými obalmi na báze lepenky) 
v individuálnej bytovej výstavbe zavedením vrecového systému a rozšírenie triedeného zberu 
biologicky rozložiteľného odpadu z údržby zelene poskytovaním zberných nádob aj 
vlastníkom pozemkov so zeleňou  v komplexnej bytovej výstavbe, v prípade, že sa tento 
pozemok nachádza v lokalite, ktorou prechádza zvozová technika oprávnenej osoby zvážajúca 
tento druh odpadu. Zmeny nemajú vplyv na rozpočet, ani na miestny poplatok za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady. 

Návrh novely bol pripravovaný v riadnom schvaľovacom procese podľa Pravidiel pre 
prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta SR 
Bratislavy v znení dodatku č. 1 a 2. V tomto procese oddelenia nevzniesli námietky voči 
predloženému návrhu, okrem Sekcie právnych činností, ktorá odporučila vzhľadom na zmeny 
a doplnenia väčšieho charakteru, ako aj vo väzbe k tomu, že predmetné nariadenie bolo 
viackrát novelizované, predložiť nový návrh VZN o nakladaní s odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi. 

Na základe odporučenia sekcie právnych činností OŽP pripravilo návrh nového VZN, 
ktoré je úplným znením VZN č. 4/2016 a v znení zmien a dodatkov VZN č. 13/2016, 3/2018, 
4/2019 a navrhovanej novely VZN a je v súlade s ustanovením § 81 ods. 8 zákona 
o odpadoch, ktoré taxatívne upravuje, čo má obec vo všeobecne záväznom nariadení 
o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len 
„nariadenie“) regulovať. Uvedené podrobnosti vyplývajú najmä zo zodpovednosti obce vo 
vzťahu k nakladaniu ku komunálnemu odpadu podľa § 81 ods. 1 zákona o odpadoch.   

Nariadenie sa skladá z troch častí a deväť hláv. Prvá časť je označená ako Všeobecné 
ustanovenia, druhá časť upravuje nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými 
odpadmi na území hlavného mesta a tretia časť obsahuje ustanovenia o kontrole, sankciách, 
prechodné a záverečné ustanovenia.  

V nariadení sa jasne ustanovuje odpadová politika hlavného mesta  v súlade 
s hierarchiou odpadového hospodárstva, a to s dôrazom na predchádzanie vzniku odpadov 



a na prednostné energetické zhodnocovanie odpadov, resp. termické zneškodnenie odpadov 
pred ich ukladaním na skládku odpadov. Cieľom je znižovať množstvá odpadov ukladaných 
na skládky odpadov.   

Nové nariadenie preberá doterajší systém zberu, či už zmesového komunálneho 
odpadu, ale  aj triedeného zberu jednotlivých oddelene zbieraných zložiek komunálneho 
odpadu, avšak sa precizujú niektoré ustanovenia a riešia problémy, ktoré vyplynuli z praxe, 
napr. zavedenie jednotného triedeného zberu odpadov z papiera, skla, plastov, kovov 
v individuálnej bytovej výstavbe prostredníctvom zberných hniezd, resp. vrecového zberu, 
možnosti zavedenia triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad 
v individuálnej bytove výstavbe, komplexnej bytovej výstavbe v prípade vzťahu k pozemku 
so zeleňou.  Zároveň sa precizuje systém zberu v súlade so zákonom o odpadoch.   

Z predchádzajúceho platného nariadenia sa preberá forma a spôsob zapojenia do 
systému zberu (vykonanie zmien v systéme zberu) pôvodcu odpadu prostredníctvom správcu 
nehnuteľnosti a zároveň sa precizuje procesný postup zapojenia do systému zberu, a to  
v nadväznosti na oznamovaciu povinnosť platiteľa poplatku podľa zákona  č. 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
v znení neskorších predpisov.  

B. Osobitná časť 
 
Prvá časť – Všeobecné ustanovenia  
 
K § - 1 Predmet úpravy 
 
Predmet úpravy je definovaný v rozsahu splnomocňujúceho ustanovenia  na vydanie 
všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 
stavebnými odpadmi § 81 ods. 8 zákona o odpadoch.  

K § 2 Vymedzenie základných pojmov  
 
Pre účely nariadenia sa preberajú z predchádzajúceho nariadenia základné pojmy.  
Podľa novely zákona o odpadoch sa nahrádza pojem „viacvrstvové kompozitné materiály“ 
pojmom „kompozitné obaly“, zavádza sa nový pojem „zberné vrece“, nahrádza sa slovo 
„škodlivý“ slovom „nebezpečný“. 
 
Druhá časť - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na 
území hlavného mesta  
 
Prvá hlava -  Spoločné ustanovenia pre nakladanie s komunálnymi odpadmi  
 
K § 3  
 
Ustanovuje sa, že na území hlavného mesta sa uplatňuje hierarchia odpadového hospodárstva 
v súlade so zákonom o odpadoch s cieľom predchádzania alebo znižovania  nepriaznivých 
vplyvov nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom. Základom je 
predchádzanie vzniku odpadu.  
V nadväznosti  na hierarchiu odpadov sa určujú priority hlavného mesta pri nakladaní 
s komunálnym odpadom s dôrazom na využitie spaľovne odpadov, či už pri zhodnotení 
zmesového komunálneho odpadu, ktorý obvykle končí na skládke odpadu alebo pri  



termickom zneškodnení ostaného komunálneho odpadu, ktorý nie možné materiálovo 
zhodnotiť pred uložením odpadu na skládke odpadov. Oprávnená osoba je povinná 
uplatňovať pri  nakladaní s komunálnymi odpadmi tieto priority a tiež ciele a opatrenia 
zamerané na zníženie množstva vzniknutých komunálnych odpadov, ktoré sú prijaté 
v platnom Programe odpadového hospodárstva bratislavského kraja. Od 1.1.2020 obce 
nespracovávajú program odpadového hospodárstva. 
Hlavné mesto uplatňuje výnimku podľa § 81 ods. 21 písm. b)  zákona o odpadoch  
a nezavádza triedený zber biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov z domácností, 
keďže je zabezpečené energetické zhodnotenie tohto odpadu v spaľovni  odpadov činnosťou 
R1 (využitie odpadu najmä ako palivo alebo na získavanie energie iným spôsobom) . 
Na území hlavného mesta sa naďalej uplatňuje množstvový zber zmesového komunálneho 
odpadu a taktiež podľa § 81 ods. 20 zákona o odpadoch množstvový zber drobného 
stavebného odpadu. 
Osobitne sa upravuje aj spôsob zberu vianočných stromčekov z domácností a spôsob 
nakladania v súlade s hierarchiou odpadov (energetické zhodnotenie v spaľovni odpadov). 
Odvozné miesta, ako aj harmonogram zberu bude zverejňovať hlavné mesto na webovom 
sídle.     
Popis celého systému zberu bude naďalej zverejňovaný na webovom sídle hlavné mesta. 
Rozsah zverejňovaných informácií je upravený v jednotlivých ustanoveniach nariadenia. Ide 
o povinnosť obce, ktorá vyplýva z § 81 ods. 7 písm. h) zákona o odpadoch.  
 
K § 4 -  Práva pôvodcu a držiteľa odpadu  

Vymedzuje sa nárok pôvodcu a držiteľa odpadu, ktorý je zapojený do systému zberu, voči 
hlavnému mestu, resp. mestskej časti, na zabezpečenie nakladania s komunálnymi odpadmi 
podľa tohto naradenia, t.j. nárok odovzdať jednotlivé zložky komunálneho odpadu na 
miestach na to určených hlavným mestom, resp. mestskou časťou v súlade s jednotlivými 
ustanoveniami tohto nariadenia.  

K § 5 - Povinnosti pôvodcu a držiteľa odpadu  
 
Tieto povinnosti ostávajú tak, ako boli upravené v predchádzajúcom VZN, a to nasledovne:  
Podľa § 81 ods. 9 písm. b) zákona o odpadoch je pôvodca komunálnych odpadov povinný 
zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci. V podmienkach hlavného mesta sa 
navrhuje zachovať predchádzajúci spôsob plnenia povinnosti pôvodcu odpadov zapojiť sa do 
systému zberu, tzn. že pôvodca odpadu, ktorý je platiteľom miestneho poplatku za komunálny 
odpad a drobný stavebný odpad (osoba, ktorá má trvalý pobyt, užíva nehnuteľnosť atď.) plní 
svoju povinnosť zapojiť sa do systému zberu a vykonávať zmeny v systéme zberu 
prostredníctvom správcu nehnuteľnosti.  
V odseku 2 sa upravujú povinností pôvodcu a držiteľa odpadu, týkajúce sa napríklad spôsobu 
zhromažďovania komunálneho odpadu, vrátane povinnosti triediť komunálny odpad v súlade 
so zavedeným systémom zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, spôsobu ukladania 
odpadu do zberných nádob za účelom zachovania čistoty a znižovania rizika ohrozenia 
zdravia, majetku nezodpovedným ukladaním do zberných nádob.  
V odseku 3 sa stanovuje všeobecný zákaz  nakladať s komunálnym odpadom tak, aby sa 
predišlo znečisťovaniu životného prostredia, verejného priestranstva, poškodeniu majetku, 
ohrozeniu alebo poškodeniu zdravia osôb. Ustanovuje sa zákaz ukladať do zberných 
nádob/kontajnerov horúci popol, uhynuté zvieratá, horľavý, výbušný odpad, nebezpečný 
odpad, znečisťovať stanovište a okolie ukladaním odpadov mimo zberných 
nádob/kontajnerov, poškodzovať zbernú nádobu/kontajner.  



V prípade ak oprávnená osoba pri výkone odvozu zistí, že v zbernej nádobe/kontajneri je 
uložený odpad, pre ktorý nie je určený (napríklad nebezpečný, horľavý alebo iný odpad) 
alebo odpad je uložený tak, že môže ohroziť zdravie alebo spôsobiť poškodenie majetku, 
stanovuje sa postup pre oprávnenú osobu, t.j. vykonať prednostne odstránenie takéhoto 
odpadu. Do času odstránenia nedostatkov sa odvoz nevykonáva. 

K § 6 - Povinnosti správcu nehnuteľnosti  
 
Ako je uvedené v dôvodovej správe k § 5 zapojenie sa do systému zberu, zmeny v systéme 
zberu a ukončenie zapojenia v systéme zberu zabezpečuje pôvodca odpadu prostredníctvom  
správcu nehnuteľnosti. Túto povinnosť plní správca nehnuteľnosti podaním Oznámenia 
o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti hlavnému mestu (vyplnením tlačiva 
uvedeného na webovom sídle hlavého mesta) v súlade so zákonom č.582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Upravuje sa jednak povinnosť správcu nehnuteľnosti vo vzťahu k  povinnostiam zapojiť sa do 
systému zberu, vykonávať v ňom zmeny a ukončiť zapojenie v systéme zberu a jednak 
povinnosť správcu zabezpečiť prístup oprávnenej osobe ku zberným nádobám/kontajnerom za 
účelom manipulácie so zbernou nádobou/kontajnerom, či už sprístupnením stanovišťa alebo 
vyložením zbernej nádoby/kontajnera na dostupné miesto zvozovej techniky oprávnenej 
osoby alebo odvozné miesto.  
Povinnosť zapojiť sa do systému zberu, ako aj vykonať zmeny v systéme zberu (v prípade 
zvýšenej alebo zníženej produkcie odpadu) plní správca nehnuteľnosti.  
Vychádzajúc z doterajšej úpravy a praxe naďalej ostávajú procesné postupy pri týchto 
povinnostiach a lehoty tak, aby bolo zabezpečenie odvozu odpadu pre pôvodcov odpadu v  čo 
najkratšej lehote odo dňa začiatku jeho produkcie, avšak v súlade so zákonom č. 582/2004 
Z. z.  
Údaje z oznamovacej povinnosti podľa § 80 ods. 1 písm. b)  zákona č. 582/2004 Z. z., resp. 
zmeny v zapojení v systéme zberu sú údajmi rozhodujúcimi na určenie miestneho poplatku. 
Navrhujú sa upraviť náležitosti potvrdenia o dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera a 
potvrdenia o odobratí zbernej nádoby/kontajnera, na ktorom okrem iného bude uvedené 
stanovište, resp. miesto odvozu (ak nie je totožné s miestom stanovišťa) a deň prvého, resp. 
deň posledného odvozu za účelom určenia miestneho poplatku.  
Upravuje sa postup správcu nehnuteľnosti v prípadoch zvýšenej produkcie odpadu z užívania 
nehnuteľnosti alebo z dôvodu nesprístupnenia stanovišťa. 
Pre účely jednoznačnosti pri výkone zberu a prepravy sa vymedzuje pojem  dostupnosti 
miesta pre zvozovú techniku oprávnenej osoby, a to definíciou odvozného miesta. Odvozné 
miesto a stanovište môžu byť totožným miestom v prípade, ak stanovište spĺňa parametre 
odvozného miesta. 
 
K § 7 - Zmena zapojenia v systéme zberu  
 
Podľa predchádzajúceho VZN naďalej ostáva povinnosť správcu nehnuteľnosti podať 
hlavnému mestu oznámenie  o zmene zapojenia v systéme zberu, ak sa skutočná produkcia 
odpadu znížila alebo zvýšila oproti predchádzajúcemu stavu.  Hlavné mesto posudzuje 
žiadosť správcu nehnuteľnosti z dôvodu zníženia skutočnej produkcie odpadu, o čom vydá 
stanovisko, ktoré doručí správcovi nehnuteľnosti prostredníctvom správcu poplatku. 
Znižovanie je možné len do predpokladanej produkcie odpadu podľa § 9 nariadenia/resp. § 11 
nariadenia.    
Zároveň sa ponecháva oprávnenie hlavného mesta zvýšiť počet zberných nádob/kontajnerov 
alebo zvýšiť počet intervalu odvozu podľa skutočnej produkcie odpadu, ak zistí napríklad 



prostredníctvom oprávnenej osoby, že dochádza k nadmernej produkcii odpadu počas troch 
po sebe nasledujúcich odvozoch, tzn., že dochádza k preplneniu zbernej nádoby/kontajnera, 
tak, že sa nedá uzavrieť alebo  sa ukladá odpad mimo zbernej nádoby/kontajnera, čím je 
spôsobené znečistenie aj okolia.   
 
K § 8 - Dočasná úprava zapojenia v systéme zberu 
 
Preberá sa dočasná úprava zapojenia v systéme zberu, keď z objektívne preukázateľných 
dôvodov dočasného zániku produkcie odpadu (napríklad letné školské prázdniny, 
odcestovanie do zahraničia dlhšie ako 90 dní), sa nebude odvoz odpadu vykonávať. Pri 
úprave sa vychádza zo zákonnej definície množstvového zberu (§ 80 ods. 8 zákona 
o odpadoch).  
Stanovujú sa procesné podmienky, lehoty na podanie žiadosti a doklady, ktoré sú potrebné na 
preukázanie splnenia podmienok na dočasnú úpravu zapojenia v systéme zberu.   
 
Tretia  hlava - Nakladanie so zmesovým odpadom 
 
K § 9 - Počet a typ zberných nádob, kontajnerov, interval odvozu pre zmesový 
komunálny odpad a množstvový zber 
 
V súlade s ustanovením § 81 ods. 18 zákona o odpadoch sa umožňuje výber z troch veľkostí 
nádob, 120 l (resp. 110 l ako už zavedený starší typ zbernej nádoby), 240 l a 1 100 l. Zároveň 
sa preberá z predchádzajúceho nariadenia úprava určenia typu nádob, minimálneho počtu 
nádob a intervalu odvozu v závislosti od typu nehnuteľnosti a počtu osôb. Pri intervale 
odvozu sa prihliada na skutočnosť, že biologický rozložiteľný kuchynský odpad z domácností 
je zbieraný spolu so zmesovým komunálnym odpadom. Na zber popola z krbu alebo pece 
z domácností sa určuje tiež spoločná nádoba na zmesový komunálny odpad. 
Určuje sa miesto na ukladanie zmesového komunálneho odpadu, ktorým je zberná nádoba 
umiestnená na stanovišti, prevažne vybudovaná ako drobná stavba, ktorá má doplnkovú 
funkciu pre hlavnú stavbu v súlade so stavebným zákonom. 
Vzhľadom na problémy z praxe, ktoré vznikli so zberom zmesového komunálneho odpadu 
v oblasti individuálnej rodinnej zástavby, kde je terén nedostupný pre zvozovú techniku 
oprávnenej osoby, navrhuje sa možnosť zriadenia spoločného stanovišťa, buď na verejnom 
priestranstve alebo aj na súkromnom pozemku, na základe dohody vlastníkov.  
 
K § 10 – Lisovací kontajner na zmesový komunálny odpad  
 
Z doteraz platného nariadenia sa preberá možnosť zhromažďovať v lisovacích kontajneroch 
zmesový komunálny odpad, ktorý vzniká užívaním nebytových budov a ostatných budov na 
bývanie, ktorými sú: 

a) hotely, motely, penzióny a ostatné ubytovacie zariadenia na krátkodobé pobyty,   
b) budovy pre administratívu, správu a na riadenie, pre banky a pošty, 
c) budovy pre obchod a služby vrátane autoservisov a čerpacích staníc, 
d) dopravné a telekomunikačné budovy, stanice, hangáre, depá, garáže a kryté 

parkoviská, 
e) priemyselné budovy a sklady, nádrže a silá, 
f) budovy pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, 
g) nemocnice, zdravotnícke a sociálne zariadenia, 
h) kryté budovy pre šport, 
i) ostatné nebytové budovy, napríklad nápravné zariadenia alebo kasárne. 



Ustanovenie ďalej upravuje osobitné podmienky pre účely zabezpečenia zberu, prepravy, 
zhodnocovania, prípadne zneškodňovania oprávnenou osobou, pričom zohľadňuje hygienické 
predpisy pre použitie lisovacieho kontajnera tak, aby bol odvoz vykonávaný 1 krát za týždeň. 
Zároveň upravuje postup podávania a vybavovania žiadosti. Žiadateľ si lisovací kontajner 
zabezpečuje sám a určuje si sám aj miesto pre jeho umiestnenie, ktoré podlieha posudzovaniu 
žiadosti hlavným mestom a vyjadreniu mestskej časti. 

K § 11 – Podzemný a polopodzemný kontajner 

Upravené sú podmienky a proces, za ktorých je možné použiť podzemné alebo polopodzemné 
kontajnery. Polopodzemné kontajnery na zmesový odpad možno použiť s objemom 5 m3 
v kombinácii s objemom 3 m3 podľa počtu obyvateľov, v prípadoch náhrady minimálne 
piatich 1 100 l kontajnerov. Podzemné kontajnery sa zatiaľ v praxi na území Bratislavy 
nenachádzajú z dôvodu, že neboli kompatibilné so zvozovou technikou oprávnenej osoby 
v zmysle podmienky uvedenej v odseku 2 písm. a) tohto ustanovenia. Interval odvozu je 
v súčasnosti jedenkrát za týždeň, ale sú stanovištia, ktoré majú odvoz aj dvakrát za týždeň. Ide 
o stanovištia, ktoré boli vybudované v rámci Pilotného projektu na budovanie 
polopodzemných kontajnerov a poskytovania príspevku na ich budovanie. 
 
Štvrtá hlava - Zber a preprava odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov 
zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly) 
 
K § 12  - Počet a typ zberných nádob a kontajnerov a interval odvozu 
 
Typ zbernej nádoby pre odpady z obalov a odpadov z neobalových výrobkov zbieraných 
spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné obaly) je upravený v súlade 
s vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky  č. 371/2015 Z. z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (ďalej len „vyhláška č. 371/2015 Z. 
z.“).   
V prípade triedeného zberu kovov a kompozitných obalov sa využíva výnimka podľa § 14 
ods. 6 vyhlášky, podľa ktorej sa pre zber týchto odpadov  určuje spoločná zberná  
nádoba/kontajner pre plasty s tým, že bude zabezpečené ich následné vytriedenie a takáto 
forma zberu neznemožní ich  vhodnosť na recykláciu.  

Súčasťou návrhu VZN o odpadoch je zmena systému triedeného zberu odpadu z obalov 
a neobalových výrobkov (papiera, skla, plastov zbieraných spolu s kovmi a kompozitnými 
obalmi) v individuálnej bytovej výstavbe. Navrhuje sa doteraz realizovaný zber na tzv. 
zberných hniezdach triedeného odpadu v individuálnej bytovej výstavbe nahradiť vrecovým 
systémom zberu priamo spred domov. Dôvodom zmeny systému je najmä snaha hlavného 
mesta o elimináciu opakovaného znečisťovania zberných hniezd zrušením problematických 
zberných hniezd, nepostačujúca kapacita umiestnených kontajnerov a počet odvozov, 
a v neposlednom rade zabráneniu ich zneužívania podnikateľskými subjektami,  ako aj 
zabezpečenie vyššieho podielu a čistoty triedeného odpadu. Tento zber bude zabezpečovaný 
prostredníctvom zberovej spoločnosti OLO a.s. a financovaný organizáciou zodpovednosti 
výrobcov, spoločnosťou Natur-pack, a.s. Zmena, rozšírenie systému nebude mať vplyv na 
rozpočet hlavného mesta, ani na miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. 

Zároveň sa určuje, že kovy väčších rozmerov, tabuľové sklo, keramiku a porcelán je možné 
odovzdať na zbernom dvore, na mieste určenom na zhromažďovanie odpadu alebo 



oprávnenej osobe počas kalendárového zberu v súlade s harmonogramom zberu pre objemný 
odpad.  

Polystyrén zaradený ako odpad z plastu odovzdá držiteľ odpadu na zbernom dvore alebo 
priamo oprávnenej osobe.  

 
K § 13 - Miesto určené na zber triedeného odpadu z papiera, skla, plastov, kovov 
a kompozitných obalov 
 
Miesto na zber triedeného odpadu z papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov, ktoré 
je/bude ostáva a je určené priamo v písomnom potvrdení o dodaní a prevzatí zbernej 
nádoby/kontajnera pre triedený zber. Pre rodinné domy bude miestom zberu vlastný pozemok, 
z ktorého vrece bude premiestnené v deň odvozu na miesto dostupné zvozovej technike 
zberovej spoločnosti. 
 
V lokalitách rodinnej zástavby nedostupných zvozovej technike oprávnenej osoby budú 
naďalej zberné hniezda triedeného odpadu. Ponecháva sa osobitný režim určovania miesta pre 
zber triedeného odpadu z papiera, skla, plastov, kovov, kompozitných obalov pre individuálnu 
bytovú výstavbu, ktorým je prevažne v súčasnosti spoločné stanovište, zberné hniezdo 
a umožňuje sa vytvoriť zberné hniezdo aj na súkromnom pozemku, ak sa na jeho vytvorení 
dohodnú najmenej piati správcovia nehnuteľností a odsúhlasí to mestská časť a hlavné mesto. 
Zriaďovanie zberných hniezd si vyžaduje úzku spoluprácu medzi hlavným mestom a 
mestskými časťami. 
 
Pre nehnuteľnosti slúžiace na individuálnu rekreáciu (napríklad chata, chatová osada, byt, 
nebytový priestor, záhrada, záhradkárska osada) a pre správcov týchto nehnuteľností, ktorí sú 
zapojení v systéme zberu  sa umožňuje zriadiť zberné hniezda.  
 
Pre nehnuteľnosti v užívaní fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby je 
najvhodnejšie posúdiť ich žiadosť o zapojenie do systému zberu individuálne tak, že hlavné 
mesto určí typ zbernej nádoby/kontajnera a interval odvozu  na základe predpokladanej alebo 
skutočnej produkcie triedeného odpadu papiera, skla a plastov.  
 
Zároveň sa umožňuje držiteľovi odpadu odovzdať papier, sklo, plasty, kovy, kompozitné 
obaly výlučne do zariadenia na zber (výkup) odpadu, ak takéto zariadenie bude mať 
rozhodnutie o udelení súhlasu na prevádzkovanie takéhoto zariadenia podľa § 97 ods. 1 
písm. d) zákona o odpadoch, a bude mať uzavretú zmluvu s hlavným mestom podľa § 81 
ods. 13 zákona o odpadoch, t. j. bude oprávnenou osobou. Zoznam takýchto zariadení hlavné 
mesto zverejní na svojej webovej stránke. 
 
Piata  hlava - Nakladanie s  biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom 
 
K § 14 - Odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov  
 
Nakoľko hlavné mesto si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať 
vykonávanie triedeného zberu komunálneho odpadu pre biologicky rozložiteľný kuchynský 
odpad v zmysle § 81 ods. 21 písm. a)  zákona o odpadoch, upravuje  sa nakladanie len 
s jednou zložkou biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu - odpadom zo záhrad a 
parkov vrátane odpadu z cintorínov.  



Navrhuje sa pri nakladaní s odpadom zo záhrad prednostne a v súlade s hierarchiou 
odpadového hospodárstva predchádzať vzniku odpadu, či už individuálnym alebo 
komunitným kompostovaním tohto odpadu, či už v záhradách,  záhradkárskych osadách, resp. 
v parkoch a na cintorínoch. Výsledkom  kompostovania má byť organické hnojivo použiteľné 
v záhradách. 
V prípade, ak takéto kompostovanie nie je dostatočne zabezpečené,  je možné odovzdať 
vytriedený odpad zo záhrad na zbernom dvore alebo na stálom mieste, ktoré bude vytvorené, 
prípadne už je vytvorené (do účinnosti nového zákona o odpadoch to boli „zberné dvory“,  
resp. „iné miesta“ zriadené mestskými časťami, na ktorých bolo možné odovzdať tzv. 
„zelený“ odpad do veľkokapacitných kontajnerov.  
 
Podľa § 14 ods. 8 vyhlášky č. 371/2015 Z. z. na účel zabezpečenia triedeného zberu 
biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad podľa § 81 ods. 7 písm. b) tretieho bodu zákona, 
ak ide o individuálnu bytovú výstavbu, je zabezpečené, aby každá domácnosť mala buď 
zbernú nádobu s minimálnym objemom 120 litrov, pričom frekvencia odvozu zberných nádob 
je jedenkrát za 14 dní a zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu je vykonávaný 
v období mesiacov marec až november alebo kompostovací zásobník, v ktorom tieto 
domácnosti kompostujú nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad.  
Praxou bolo zistené, že 120 l zberné nádoby nie sú postačujúce. Spoločnosť OLO a. s. 
z eurofondov získala dotáciu na 240 l zberné nádoby, preto sa poskytujú 240 l nádoby;  
ostávajúce 120 l zberné nádoby,  ktoré sú vrátené alebo ostali na sklade, sú poskytované len 
v najnutnejších prípadoch alebo na výmenu. 
Upravené sú podmienky a nárok na dodanie kompostovacieho zásobníka, zbernej nádoby, 
príp. zmien pri vrátení, výmene kompostovacieho zásobníka, zbernej nádoby. Na výber je len 
jeden typ kompostovacieho zásobníka, napr. zo skladových dôvodov, so zmenou veľkosti 
kompostérov danú výrobcami a pod. 
 
Podľa pôvodného VZN vlastníkom bytov a NP bytového domu, ktorí majú pozemok so 
zeleňou poskytuje hlavné mesto z miestneho poplatku len kompostovací zásobník. Dôvodom 
sú vzdialenosti medzi pozemkami, nároky na ďalší typ zberných nádob – špeciálne 
upravených hnedých 1 100 l kontajnerov,  tým zvýšené náklady na nákup kontajnerov, ako aj 
prepravu. Nové VZN navrhuje rozšírenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného odpadu 
z údržby zelene poskytovaním 240 l hnedých zberných nádob aj vlastníkom pozemkov 
so zeleňou v komplexnej bytovej výstavbe, v prípade, že sa tento pozemok nachádza 
v lokalite, ktorou prechádza zvozová technika oprávnenej osoby zvážajúca tento druh odpadu. 
Náklady na zber budú hradené v rámci zmluvy uzavretej so spoločnosťou OLO a.s. na zber 
a prepravu komunálnych odpadov, ktoré sú hradené z miestneho poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady a nebudú mať vplyv na výšku miestneho poplatku. 

 

K § 15  -  Komunitné kompostovanie 
 
VZN súčasne umožňuje držiteľom bioodpadu z údržby zelene z pozemkov, ku ktorým majú 
majetko-právny vzťah zriadiť komunitné kompostovisko pre viac domácností, napr. v rámci 
adopcie zelene, prenájmu pozemku na účel údržby pozemku so zeleňou. Upravujú sa 
podmienky za akých je možné takéto kompostovisko zriadiť na území Bratislavy. 
 
K § 16  -  Kuchynský a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne 
 
Kuchynský a reštauračný odpad je síce súčasťou komunálneho odpadu, ale podlieha 
osobitnému režimu, tzn. že obec je povinná upraviť podrobnosti o nakladaní s týmto druhom 



odpadu, ale za nakladanie s ním zodpovedá prevádzkovateľ kuchyne.   
 
Navrhuje sa, aby prevádzkovateľ kuchyne  v súlade s hierarchiou odpadov prednostne 
predchádzal vzniku tohto odpadu použitím certifikovaných zariadení (napr. elektrické 
kompostovacie zariadenie). V prípade, ak nebude použité, prevádzkovateľ kuchyne bude 
povinný zabezpečiť nakladanie s kuchynským a reštauračným odpadom prostredníctvom 
oprávnenej osoby, t. j. právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, ktorý je 
oprávnený nakladať nielen s odpadom podľa zákona o odpadoch, ale aj s vedľajšími 
živočíšnymi produktmi podľa osobitných predpisov (zákon č. 39/2007 Z. z., nariadenie (ES) 
č. 1069/2009).  
 
Upravujú sa ďalšie povinnosti prevádzkovateľa kuchyne, ktoré sa týkajú umiestnia zbernej 
nádoby v  priestoroch prevádzkovateľa kuchyne a zabezpečenia odvozu.      
 
Šiesta  hlava -  Spôsob a podmienky triedeného zberu ostatných komunálnych odpadov  
 
K § 17 – Jedlé oleje a tuky  
 
Upravuje sa spôsob zberu jedlých olejov a tukov, miesta určené pre zber tohto odpadu 
a možnosti odovzdania tohto odpadu, okrem miest určených pre zber aj priamo oprávnenej 
osobe. Dopĺňa sa zber odpadových olejov (motorových olejov z domácností) v súvislosti 
s novelou zákona o odpadoch. 
 
K § 18 - Elektroodpad z domácností 
 
Spôsob a podmienky zberu sa určujú v súlade s § 38 a § 81 ods. 7 písm. d)  zákona 
o odpadoch.  
 
 Podľa § 38 zákona o odpadoch držiteľ odpadu je povinný odovzdať elektroodpad  
a) distribútorovi do spätného zberu elektroodpadu,  
b) na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z komunálnych 
odpadov, ktorý bol zavedený v obci výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou 
zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení,  
c) osobe oprávnenej na zber elektroodpadu,  
d) ak ide o elektroodpad zo svetelných zdrojov a veľmi malý elektroodpad, okrem miest 
uvedených v písmenách a) až c) aj na zberné miesto elektroodpadu. 
 
V rámci systému oddeleného zberu elektroodpadu z domácností sa  naďalej umožňuje okrem 
stálych miest a  spätného zberu držiteľom odpadu priamo distribútorovi, objednávať bezplatne 
zber z domácností, prípadne odovzdať ho v rámci kalendárového zberu komunálneho odpadu 
z domácností s obsahom škodlivých látok organizovaného dvakrát ročne alebo na zbernom 
dvore, pokiaľ takúto službu poskytuje. Informácie o oprávnených osobách na zber 
elektroodpadu z domácností,  možnostiach objednávania, a miestach na odovzdanie odpadu 
budú zverejnené na webovom sídle.  
 
K § 19 - Použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory 
 
Spôsob a podmienky zberu sú určené v súlade s § 49 zákona o odpadoch a psím. d), podľa 
ktorého držiteľ použitých batérií a akumulátorov je povinný ich odovzdať, ak ide o použité 



a) prenosné batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 46 ods. 1 písm. a) alebo osobe 
oprávnenej na ich zber, 
 b) automobilové batérie a akumulátory, na mieste uvedenom v § 47 ods. 1 písm. a), 
c) priemyselné batérie a akumulátory, osobe uvedenej v § 47 ods. 2 písm. a). 
 
V rámci systému oddeleného zberu  použitých prenosných batérií a akumulátorov a 
automobilových batérií a akumulátorov  je upravená  možnosť odovzdať odpad aj v rámci 
zberu komunálneho odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok organizovaného 
dvakrát ročne alebo na zbernom dvore, pokiaľ takúto službu poskytuje. Informácie 
k triedenému zberu  použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií 
a akumulátorov sú zverejnené na webovom sídle.  
 
K § 20 -  Veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a 
zdravotné pomôcky 

 
Ostáva povinnosť držiteľa odpadu odovzdať veterinárne lieky, humánne lieky a zdravotné 
pomôcky nespotrebované fyzickými osobami do verejných lekární  v súlade s §74 ods. 3 
zákona č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.  
 
Siedma hlava - Spôsob zberu objemného odpadu, odpadu z domácností s obsahom 
nebezpečných látok  a drobného stavebného odpadu  
 
K § 21 - Objemný  odpad a drobný stavebný odpad 
 
Podľa pôvodného VZN ostáva systém zberu objemného odpadu, t. j. zber na stálych zberných 
miestach a kalendárový zber, resp. zber objemného odpadu mimo harmonogramu zberu 
a určuje sa miesto zberu pre objemný odpad, ktorým je zberný dvor, resp. stále zberné miesto, 
ktoré  je vytvorené (do účinnosti nového zákona o odpadoch to boli „zberné dvory“,  resp. 
„iné miesta“ zriadené mestskými časťami, na ktorých bolo možné odovzdať objemný odpad 
do veľkokapacitných kontajnerov).  
Podľa platného Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy je prenesený výkon samosprávnej 
úlohy vo veci nakladania s objemným odpadom na mestské časti Bratislavy.   
Držiteľovi odpadu sa dáva možnosť odovzdať objemný odpad, okrem stálych miest, aj 
v rámci kalendárového zberu, ale aj mimo harmonogramu kalendárového zberu v závislosti 
od podmienok určených mestskou časťou. Kalendárový zber objemného odpadu  je zavedený 
v súlade s § 81 ods. 7 písm. g)  v spojení s § 80 ods. 7 zákona o odpadoch.    
  
V súlade s § 81 ods. 20 sa uplatňuje množstvový zber drobného stavebného odpadu. V zmysle 
zákona o odpadoch ide o  odpad z činnosti (z bežných udržiavacích prác), ktorú vykonávala 
fyzická osoba priamo alebo niekto túto činnosť vykonával pre fyzickú osobu. Drobný 
stavebný odpad je možné odovzdať na zbernom dvore, kde prevádzkovateľ zberného dvora 
zabezpečí odváženie a vystavenie vážneho lístku na držiteľa odpadu za účelom určenia výšky 
miestneho poplatku podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku 
za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.   
 
K § 22 - Odpad z domácností s obsahom nebezpečných látok 
 
Nemení sa systém zberu  odpadu z domácností s obsahom nebezpečných látok. Držiteľovi 
odpadu je umožnené odovzdať odpad z domácnosti s obsahom nebezpečných látok na 



zbernom dvore  alebo v rámci kalendárového zberu, ktorý je organizovaný hlavným mestom 
vo všetkých  mestských častiach. Harmonogram sa zverejňuje na webovom sídle hlavného 
mesta a mestskej časti.   
 
Ôsma hlava  - Prevádzkovanie zberného dvora 
 
K § 23 - Prevádzkovanie zberného dvora   
 
Podľa splnomocňujúceho ustanovenia § 81 ods. 8 písm. h ) zákona o odpadoch  sú upravené 
podrobnosti o  prevádzkovaní zberného dvora.  
Pri určovaní podmienok sa vychádzalo z technických požiadaviek na prevádzku zberného 
dvora upravených vo vyhláške 371/2015 Z. z. a z ustanovenia § 82 ods. 3 písm. d)  zákona 
o odpadoch.  
Na zbernom dvore je možné bezplatne odovzdať objemný odpad, biologicky rozložiteľný 
odpad zo záhrad, kovy, najmä železný šrot, papier a lepenku,  plasty, vrátane polystyrénu, 
kompozitné obaly, sklo a ostatný komunálny odpad v rozsahu rozhodnutia štátnej správy 
v odpadovom hospodárstve o súhlase na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov 
(zberného dvora) vydanom podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, a tiež komunálne 
odpady vhodné na prípravu na opätovné použitie (v súlade s 82 ods. 3 psím. b) zákona 
o odpadoch) .  
 
Prevádzkový poriadok je súčasťou schvaľovania v rámci konania o udelení súhlasu podľa 
§ 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch. Upravuje sa povinnosť držiteľa odpadov riadiť sa 
prevádzkovým poriadkom zberného dvora. 
 
Bezplatne odovzdať odpad na zbernom dvore môže len fyzická osoba, ktorá je poplatníkom 
dotknutej mestskej časti alebo na území Bratislavy v centrálnom zbernom dvore na Starej 
Ivanskej ceste 2 v zariadení na zber odpadov .  
 
Deviata  hlava -  Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu 
 
K § 24  
 
Od r. 2016 je umožnené každému nahlasovať nezákonne umiestený odpad v súlade s § 15 
ods. 1 zákona o odpadoch aj na webovej stránke hlavného mesta www.bratislava.sk,  pričom 
pri nahlásení sa vyžaduje  vyplnenie údajov v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať 
miesto nezákonne umiestneného odpadu.  
Týmto nie je dotknutá oznamovacia povinnosť podľa § 15 ods. 2 zákona o odpadoch. 
Z dôvodu, že v štatúte je rozdelená zodpovednosť a povinnosť obce zhodnotiť alebo 
zneškodniť komunálny odpad a drobný stavebný odpad umiestený v rozpore so zákonom 
o odpadoch na území hlavného mesta  medzi Bratislavu a mestské časti Bratislavy, mestská 
časť si vytvorí osobitný spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu na jej území, 
a však pri zachovaní požiadavky vyplniť údaje za účelom identifikácie pozemku.  O spôsobe 
nahlasovania bude mestská časť informovať na svojom webovom sídle.  
 
Tretia časť 
 
K § 25 – Kontrola 
 

http://www.bratislava.sk/


Kontrolu dodržiavania tohto nariadenia vykonáva Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy a poverení zamestnanci hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.  
Na území príslušnej mestskej časti kontrolu dodržiavania tohto nariadenia  môžu vykonávať 
starostom poverení zamestnanci mestskej časti. V prípade, ak dôjde ku kompetenčnému 
konfliktu, vykoná kontrolu tá mestská časť, ktorá začala kontrolu skôr, resp. hlavné mesto 
môže určiť, že dotknutá mestská časť vykoná kontrolu dodržiavania tohto nariadenia. 

 
K § 26  -  Sankcie  

Kompetencia obce na prejednanie priestupkov ako prenesený výkon štátnej správy je 
stanovená v § 109 písm. a) v spojení s § 115 ods. 3 písm. a) zákona  o odpadoch. Porušenie 
ustanovení nariadenia zakladá skutkové podstaty uvedené v § 115 ods. 1 písm. a) až r)  
zákona o odpadoch.  V prípade porušenia ustanovení nariadenia právnickými osobami je  na 
konanie o uložení pokuty za iný správny delikt podľa § 117 zákona o odpadoch príslušný 
okresný úrad. 
 
K § 27 -  Prechodné ustanovenie 

Prechodné ustanovenia ostávajú v záujme zachovania doterajšieho stavu zapojenia správcov 
nehnuteľností v systéme zberu. 

 
K § 28 - Zrušovacie ustanovenie 
 
Zrušuje sa predchádzajúca právna úprava. 

K § 29 - Účinnosť 
 
Navrhuje sa účinnosť od 1. júla 2020. 
 
 

 
 

 


