Dodatok č. 13
Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
z 8.12.2016
Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11
ods. 5 písm. a) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Štatút hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatkov č. 1 až č. 12
sa mení a dopĺňa takto:
1. V čl. 43 odsek 5 znie:
„(5) Bratislava podľa osobitného predpisu 82)
a) plní povinnosti držiteľa komunálneho odpadu,
b) vypracúva Program odpadového hospodárstva hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy,
c) nariadením upraví podrobnosti o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi v rozsahu ustanovenom v § 81 ods. 8,
d) zabezpečuje zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na
území Bratislavy na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia vrátane
zabezpečenia zberných nádob zodpovedajúcich zavedenému systému zberu
zmesového komunálneho odpadu,
e) zabezpečuje zavedenie a vykonávanie triedeného zberu
1. pre papier, plasty, kovy a sklo,
2. jedlých olejov a tukov z domácností,
3. biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad z domov v individuálnej
bytovej výstavbe a parkov vrátane odpadu z cintorínov v správe hlavného
mesta,
f) vytvára podmienky na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo
záhrad v individuálnej bytovej výstavbe, 82a), za tým účelom môže spolupracovať
s mestskou časťou,
g) uzatvára zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly podľa § 59 ods.
2 a poskytuje údaje organizácii zodpovednosti výrobcov podľa § 28 ods. 5 písm.
d) druhého bodu,
h) umožní výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a
akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti
výrobcov na ich náklady
1. zaviesť a prevádzkovať na území Bratislavy systém oddeleného zberu
elektroodpadu z domácností a použitých prenosných batérií a
akumulátorov,
2. užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber
komunálnych odpadov,
i) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely
ich zhodnotenia alebo zneškodnenia,
j) zverejňuje na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis
celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu,

k) je oprávnená uzatvárať zmluvy na zber, vrátane mobilného zberu, a prepravu
komunálnych odpadov,
l) je oprávnená vyžiadať pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od prevádzkovateľa
kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a držiteľa drobného stavebného odpadu
alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území Bratislavy na plnenie povinnosti podľa § 14 ods. 1 písm. f) a g),
m) je povinná zaviesť množstvový zber drobného stavebného odpadu,
n) je oprávnená zriadiť a prevádzkovať zberný dvor alebo zabezpečiť prevádzkovanie
zberného dvora,
o) prijíma oznámenia o nezákonne umiestenom odpade na území Bratislavy
a informuje o týchto oznámeniach orgán štátnej správy odpadového hospodárstva,
p) zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu umiesteného v rozpore so zákonom o odpadoch na území
hlavného mesta, ktoré je vo vlastníctve a v správe Bratislavy, ak nebola určená
osoba povinná zabezpečiť nakladanie s nezákonne umiestneným odpadom podľa §
15 ods. 9 až 12,
q) zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu umiesteného v rozpore so zákonom o odpadoch, na území
hlavného mesta, ktoré je vo vlastníctve a v správe Bratislavy, bezodkladne po
zistení umiestnenia takéhoto odpadu bez uplatnenia postupu podľa § 15 ods. 3 až
17,
r) prijíma údaje o druhu a množstve vyzbieraného komunálneho odpadu alebo
vykúpeného komunálneho odpadu,
s) je účastníkom konania o udelení súhlasu podľa § 97 ods. 1 písm. a), c), d), j) až
n), p) až t), ak sa na území Bratislavy zariadenie na zneškodňovanie odpadov alebo
zariadenie na zhodnocovanie odpadov nachádza alebo sa zamýšľa umiestniť alebo
sa vykonáva alebo sa zamýšľa vykonávať na území Bratislavy dekontaminácia
alebo
zneškodňovanie
použitých
polychlórovaných
bifenylov
alebo
kontaminovaných zariadení, a za tým účelom si vždy vyžiada stanovisko mestskej
časti,
t) je povinná odstrániť a následne umiestniť na určené parkovisko vozidlo z miestnej
komunikácie I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy alebo
verejného priestranstva vo vlastníctve a v správe Bratislavy, ak držiteľ vozidla
1. nesplnil povinnosti podľa § 67 ods. 1 písm. a) a vozidlo poškodzuje životné
prostredie [podľa § 67 ods. 3 až 8 ] alebo
2. nesplnil povinnosti podľa § 67 ods. 1 písm. a) a vozidlo ohrozuje životné
prostredie alebo narušuje estetický vzhľad územia hlavného mesta, či
osobitne chránenej časti prírody a krajiny [podľa § 67 ods. 10 a 11],
u) ohlasuje do informačného systému odpadového hospodárstva údaj o výške
miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zberných
dvoroch na území Bratislavy,
v) je oprávnená žiadať prevádzkovateľa skládky odpadov, aby preukázal aktuálnu
výšku účelovej finančnej rezervy,
w) nadobúda práva a povinnosti súvisiace s uzavretím, rekultiváciou, monitorovaním
alebo zabezpečením starostlivosti o skládku odpadov, vrátane práva nakladať
s prostriedkami finančnej účelovej rezervy v prípade, ak pred ukončením
uzavretia, rekultivácie, monitorovania alebo zabezpečenia starostlivosti o skládku
odpadov po jej uzavretí sa prevádzkovateľ skládky odpadov rozhodol ukončiť
svoje podnikanie bez právneho nástupcu alebo ak bol na prevádzkovateľa skládky

odpadov vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre
nedostatok majetku alebo mu bola povolená reštrukturalizácia,
x) zabezpečuje zber a prepravu komunálneho odpadu vznikajúceho pri čistení
komunikácií I. a II. triedy a verejných priestranstiev, ktoré sú vo vlastníctve
a v správe Bratislavy a pri správe a údržbe verejnej zelene vrátane parkov a
cintorínov, ktoré sú vo vlastníctve a v správe Bratislavy.“.
2. Poznámka pod čiarou k odkazu 82 znie:
82) § 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), § 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.
o odpadoch a zmene a doplnení niektorých zákonov.
Poznámka pod čiarou k odkazu 82a znie:
82a

) § 14 ods. 8 písm. b) vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej
republiky č. 371/2015 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
o odpadoch.

3. V čl. 44 odsek 3 znie:
„ (3) Mestská časť podľa osobitného predpisu 84)
a) plní povinnosti držiteľa odpadu vo vzťahu k odpadu, s ktorým nakladá; povinnosť
ohlasovať údaje z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy odpadového
hospodárstva podľa § 14 ods. 1 písm. g) plní prostredníctvom Bratislavy, a za tým
účelom poskytuje údaje z evidencie Bratislave pre odpady uvedené v § 3 ods. 1 a 2
vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z.
o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (ďalej len „vyhláška č. 366/2015
Z. z.“) každoročne najneskôr do 20. januára a pre odpady uvedené v § 3 ods. 3
vyhlášky č. 366/2015 Z. z. do desiateho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí
kalendárneho štvrťroka,
b) zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných
odpadov na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na
mestskú časť, ktorá má menej ako 5000 obyvateľov a na území Bratislavy je
zriadený zberný dvor,
c) je oprávnená zaviesť a vykonávať triedený zber jedlých olejov a tukov
z domácností,
d) zabezpečuje zber a prepravu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, okrem
domov v individuálnej bytovej výstavbe, a parkov vrátane odpadu z cintorínov
v správe mestskej časti, spolupracuje s Bratislavou pri vytváraní podmienok na
zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad v individuálne
bytovej výstavbe,82a)“.

e) je oprávnená zriadiť a prevádzkovať zberný dvor alebo zabezpečiť prevádzkovanie
zberného dvora,
f) umožní výrobcovi elektrozariadení a výrobcovi prenosných batérií a
akumulátorov, príslušnej tretej osobe alebo príslušnej organizácii zodpovednosti
výrobcov na ich náklady užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce
zariadenia na zber komunálnych odpadov,
g) je oprávnená vyžiadať pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi od prevádzkovateľa
kuchyne, držiteľa komunálneho odpadu a držiteľa drobného stavebného odpadu
alebo od toho, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými
odpadmi na území Bratislavy na plnenie povinnosti podľa § 14 ods. 1 písm. f),
h) poskytuje informácie Bratislave na účely vypracovania Programu odpadového
hospodárstva Slovenskej republiky Bratislavy a dodržiava schválený program
odpadového hospodárstva Bratislavy,
i) zverejňuje informácie o nakladaní s objemnými odpadmi, jedlými olejmi a tukmi
z domácností a biologicky rozložiteľným odpadom zo záhrad, ktoré na svojom
území zabezpečuje a poskytuje tieto informácie v elektronickej forme Bratislave
pre účely plnenia povinnosti Bratislavy zverejňovať na svojom webovom sídle
podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s
komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu,
j) prijíma oznámenia o nezákonne umiestenom odpade na území Bratislavy
a informuje o týchto oznámeniach Bratislavu a orgán štátnej správy odpadového
hospodárstva,
k) zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu umiesteného v rozpore so zákonom o odpadoch na území
Bratislavy, 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,
l) zabezpečuje zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného
stavebného odpadu umiesteného v rozpore so zákonom o odpadoch na území
Bratislavy, 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,
m) poskytuje Bratislave stanoviská vo veci, v ktorej je mesto účastníkom konania
podľa čl. 43 ods. 5 písm. s) tohto štatútu,
n) odstraňuje vozidlo z miestnej komunikácie III. a IV. triedy alebo verejného
priestranstva, ak verejné priestranstvo je vo vlastníctve alebo v správe mestskej
časti; ak ide o iné miesto, odstraňuje vozidlo, ak s tým súhlasí vlastník
nehnuteľnosti, z ktorej sa vozidlo odstraňuje, ak držiteľ vozidla
1. nesplnil povinnosť podľa § 67 ods. 1 písm. a) a vozidlo poškodzuje životné
prostredie [ podľa § 67 ods. 3 až 8 ] alebo
2. nesplnil povinnosť podľa § 67 ods. 1 písm. a) a vozidlo ohrozuje životné
prostredie alebo narušuje estetický vzhľad územia mestskej časti či
osobitne chránenej časti prírody a krajiny [podľa § 67 ods. 10 a 11],
o) zabezpečuje zber a prepravu komunálneho odpadu vznikajúceho pri čistení
komunikácií III. a IV. triedy a verejných priestranstiev, ktoré sú v správe mestskej
časti a pri správe a údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú
v správe mestskej časti a pri údržbe trhovísk.“.

4. Poznámka pod čiarou k odkazu 84 znie:
„84) § 14 ods. 1, § 15 ods. 1, ods. 3, ods. 14 písm. a) a ods. 18, § 67 ods. 3 písm. a) a b),
§ 81 ods. 7 písm. b), bod 2. a 3., ods. 7 písm. g) a h), § 81 ods. 13 a ods. 16 zákona č.
79/2015 Z. z.“.
5. V čl. 68 ods. 4 znie:
„(4) Bratislava podľa osobitného predpisu 129):
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve podľa § 115 ods. 1 písm. a) až
f) a písm. h) až k) a ukladá za ne pokuty,
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na
nakladanie s odpadmi na území Bratislavy.“
6. Poznámka pod čiarou k odkazu 129 znie:
„ 129) § 109 a §115 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z.“.
7. V čl. 69 ods. 3 znie:
„ (3) Mestská časť podľa osobitného predpisu 132) prejednáva priestupky v odpadovom
hospodárstve podľa § 115 ods. 1 písm. g) a k) a ukladá za ne pokuty.“.
8. Poznámka pod čiarou k odkazu 132 znie
„ 132) § 109 písm. a) a § 115 ods. 3 zákona č. 79/2015 Z. z.“.

Čl. II

Tento dodatok nadobúda účinnosť 1. januára 2017

JUDr. Ivo Nesrovnal v. r.
primátor

