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Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 13/2016 
z 8.decembra 2016, 

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

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 11 
ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení zákona č. 535/2008 Z. z. a § 81 ods.  8 zákona č. 79/2015 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa uznieslo: 
 

Čl. I 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
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 sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V § 2 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 a 9, ktoré znejú: 

„(8) Kompostovací zásobník je nádoba slúžiaca na zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľných komunálnych odpadov kompostovaním; výsledným produktom je kompost 
využívaný pre potreby domácnosti.  

(9) Komunitné kompostovanie je kompostovanie na spoločne zriadenom 
kompostovisku alebo v spoločnom kompostovacom zásobníku; výsledným produktom je 
kompost s kapacitou do 10 ton  ročne, slúžiaci pre potreby komunity.“. 
 
Doterajšie odseky 8 až 13 sa označujú ako odseky 10 až 15. 
 
2. V § 2 ods. 13 písm. h) v zátvorke sa za slovo „osada“ vkladá čiarka a slovo „hausbót15a)“. 
 
Poznámka pod čiarkou k odkazu 15a znie:  
„15a) § 2 písm. j) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 
 
3. V § 5 ods. 3 písm. d) sa slová „podľa § 2 ods. 13“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 15“. 
 
4. § 6 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie: 



„(10) Správca nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 13 písm. a) tohto nariadenia pre rodinný 
dom v individuálnej bytovej výstavbe požiada o kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu 
podľa § 13 ods. 4 tohto nariadenia podľa prílohy č.  2 časť A tohto  nariadenia.   Súčasťou 
žiadosti je kópia listu vlastníctva, ktorou držiteľ preukazuje skutočnosti, že ide o domácnosť 
v rodinnom dome so záhradou s uvedenou výmerou,  prípadne aj písomná dohoda domácností 
podľa § 13 ods. 7 tohto nariadenia.“. 
 
5. V § 8 ods. 6 sa slová „podľa § 2 ods. 9 písm. h)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 ods. 13 
písm. h)“. 
 
6. V § 9 ods. 4 písm. b) sa slová „podľa § 2 ods. 11 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podľa § 2 
ods. 13 písm. a)“. 
 
 
7. Za §10 sa vkladá nový § 10a, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„§ 10a 
Podzemný a polopodzemný kontajner 

(1) Správca nehnuteľnosti môže požiadať hlavné mesto o súhlas na použitie 
podzemného alebo polopodzemného kontajnera na zmesový komunálny odpad (ďalej len 
„podzemný kontajner“) v prípade, ak by bolo na stanovišti potrebné umiestniť minimálne päť 
kusov 1 100 l kontajnerov podľa § 9 ods. 1. písm. c) až e). V prípade viacerých správcov 
nehnuteľností zastupujúcich užívateľov tohto spoločného stanovišťa, správca nehnuteľnosti 
predloží aj ich písomný súhlas. 

(2) Hlavné mesto umožní použitie podzemného kontajnera, ak správca nehnuteľnosti 
podľa odseku 1 splní nasledovné podmienky: 

a) zabezpečí si podzemný kontajner zodpovedajúci zvozovej technike oprávnenej osoby 
a budovanie stanovišťa na vlastné náklady, 

b) zabezpečí vhodný pozemok pre umiestnenie podzemného kontajnera, ktorý je v jeho 
vlastníctve, v užívaní alebo v správe, 

c) pozemok je umiestnený v dostupnej vzdialenosti zvozovej techniky oprávnenej osoby, 
maximálne 10 m od pozemnej komunikácie šírky 3,8 m, s voľným priestorom nad 
podzemným kontajnerom do výšky 6 m od úrovne terénu, vhodný pre budovanie 
drobnej stavby o rozmeroch do 25 m2, hĺbky 1,60 m pod úrovňou terénu. 

(3) Pre bytový dom12) a ostatné budovy na bývanie14) sa stanovuje jeden podzemný 
kontajner s objemom 5 m3 s intervalom odvozu minimálne jedenkrát za týždeň pre maximálne 
180 osôb alebo jeden podzemný kontajner s objemom 3 m3 s intervalom odvozu jedenkrát za 
týždeň pre maximálne 105 osôb. Nad uvedený počet osôb sa interval odvozu, prípadne počet 
podzemných kontajnerov ekvivalentne upraví. 

(4) Pre nebytovú budovu15) a inú nehnuteľnosť vo vlastníctve, v správe alebo v inom 
užívaní fyzickej osoby – podnikateľa alebo právnickej osoby29)a inžiniersku stavbu 16) sa 
počet podzemných kontajnerov, ich objem a interval odvozu stanoví po dohode žiadateľa 
a hlavného mesta na základe predpokladanej produkcie odpadu. 

 (5) Hlavné mesto posúdi splnenie podmienok uvedených v odseku 2  až 4 a svoje 
stanovisko k použitiu podzemného kontajnera oznámi žiadateľovi do 45 dní od doručenia 



kompletnej žiadosti. Pred vydaním stanoviska hlavné mesto požiada o vyjadrenie k použitiu 
podzemného kontajnera oprávnenú osobu na zber a prepravu zmesového komunálneho 
odpadu a príslušnú mestskú časť. 

(6) Zber a prepravu za účelom zhodnotenia zmesového komunálneho odpadu 
z podzemného kontajnera vykoná oprávnená osoba. Interval odvozu je minimálne jedenkrát 
za týždeň bez ohľadu na veľkosť a naplnenosť podzemného kontajnera.“. 
 
8. § 11 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie: 

„(8) Na triedený zber podľa odseku 1, je možné použiť aj podzemný kontajner za 
splnenia podmienok uvedených v § 10a ods. 2 tohto nariadenia; odseky 1 až 3 tohto 
ustanovenia sa použijú primerane. O súhlas s použitím podzemného kontajnera požiada 
správca nehnuteľnosti hlavné mesto, ktoré vydá stanovisko do 45 dní od podania kompletnej 
žiadosti.“. 
 
9. V § 12 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „je“ nahrádza slovami „môže byť“ a za slovo „zberu“ 
sa vkladá slovo „aj“. 
 
10. V § 12 ods. 2 písm. b) sa slová „podľa § 2 ods. 11 písm. a)“ nahrádzajú slovami „podľa 
§ 2 ods. 13 písm. a)“. 
 
11. § 13 odsek 4 znie: 

„(4) Držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad v individuálnej bytovej 
výstavbe je povinný:  

a) zhromažďovať a zhodnocovať odpad v kompostovacom zásobníku alebo komunitnom 
kompostovisku alebo 

b) využívať špeciálne pre tento účel upravenú zbernú nádobu hnedej farby s minimálnym 
objemom 120 litrov, pričom interval odvozu zberných nádob je minimálne jedenkrát 
za 14 dní v období mesiacov marec až november.“. 

 
12. V § 13 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 11, ktoré znejú: 

„(5) Nárok na dodanie kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby podľa 
odseku 4 má správca nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 13 písm. a) tohto nariadenia pre rodinný 
dom v individuálnej bytovej výstavbe.  

(6) Nárok na dodanie nového kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby 
nastáva po uplynutí životnosti kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby, najskôr 
však po piatich rokoch od dodania prvého kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby. 

(7) Domácnosti môžu po vzájomnej písomnej dohode využívať kompostovací 
zásobník alebo zbernú nádobu spoločne, túto skutočnosť oznámia hlavnému mestu podľa 
prílohy č. 2 tohto nariadenia. 

(8) O kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu  podľa odseku 4  požiada správca 
nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 13 písm. a) tohto nariadenia pre rodinný dom v individuálnej 
bytovej výstavbe vyplnením tlačiva uvedeného v prílohe č. 2 časť A tohto nariadenia. 



(9) Hlavné mesto dodá držiteľovi odpadu kompostovací zásobník podľa odseku  4 
písm. a) na základe predloženej žiadosti podľa odseku 8 v závislosti od výmery záhrady, 
a to:400 – 500 l kompostovací zásobník pri  výmere záhrady (zelene) do 200 m2 ,  600 – 700 l 
kompostovací zásobník pri výmere záhrady (zelene) do 500 m2  a 1 000 l kompostovací 
zásobník pri výmere záhrady (zelene) nad 500 m2. O dodaní kompostovacieho zásobníka 
vystaví hlavné mesto držiteľovi odpadu potvrdenie.  

(10) Hlavné mesto poskytne držiteľovi odpadu zbernú nádobu podľa odseku 4 písm. b) 
na základe predloženej žiadosti podľa odseku 8. O dodaní zbernej nádoby hlavné mesto 
vystaví držiteľovi odpadu potvrdenie.  Hlavné mesto zabezpečuje zber a prepravu zbernej 
nádoby výhradne len z miest dostupných zvozovej technike zberovej spoločnosti a lokalít 
odsúhlasených hlavným mestom.  

(11) Správca nehnuteľnosti podľa odseku 5 požiada hlavné mesto o zmenu alebo zánik 
v zapojení v systéme zberu z dôvodu zrušenia užívania spoločného kompostovacieho 
zásobníka, zbernej nádoby, komunitného kompostoviska alebo ukončenia zmluvného vzťahu 
so subjektom zabezpečujúcim údržbu záhrady. Za týmto účelom  vyplní tlačivá uvedené v 
prílohe č. 2 časť B alebo C. Po posúdení a vybavení žiadosti hlavné mesto do 15 dní odo dňa 
podania úplnej žiadosti o zmenu alebo zánik v zapojení v systéme zberu vystaví držiteľovi 
odpadu o vybavení tejto žiadosti potvrdenie.“. 
 
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 12 až 15. 
 
 13. V § 13 odsek 12 znie: 

„(12) Do kompostovacieho zásobníka a zbernej nádoby podľa odseku 4 patria kvety, 
štiepky, piliny, pokosená tráva, konáre, lístie, zvyšky po zbere ovocia a zeleniny, zhnité 
ovocie, burina; kompostovací zásobník a zberná nádoba podľa odseku 4 nie sú určené na 
biologicky rozložiteľný odpad z domácností živočíšneho pôvodu najmä mliečnych 
a mäsových výrobkov.“. 
 
14. V § 13 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 a 14, ktoré znejú: 

„(13) Povinnosť podľa odseku 4 nemá držiteľ odpadu (domácnosť), ak pre neho 
vykonáva údržbu záhrady, vrátane zabezpečenia odvozu odpadu z tejto údržby, oprávnená 
osoba podľa § 2 ods. 15 tohto nariadenia; túto skutočnosť prehlási hlavnému mestu podľa 
prílohy č. 2.   

(14) Čistenie zbernej nádoby a s tým spojené náklady znáša držiteľ odpadu zo 
záhrad.“.  
 
Doterajšie odseky 13 až 15 sa označujú ako odseky 15 až 17. 
 
15. Za §13 sa vkladá nový § 13a, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

 
 

„§ 13a 
Komunitné kompostovanie 



(1) Hlavné mesto umožní zriadenie komunitného kompostoviska, ak o to požiada 
držiteľ biologicky rozložiteľného odpadu. Vzor žiadosti je zverejnený na webovom sídle 
hlavného mesta.  

(2) Hlavné mesto po posúdení žiadosti a splnení podmienok uvedených v odseku 3 
vydá v lehote do 45 dní k žiadosti o zriadenie komunitného kompostoviska stanovisko a  
pridelí komunitnému kompostovisku registračné číslo. 

(3) Komunitné kompostovisko je možné umiestniť a zriadiť ak je :  

a) umiestnené mimo ochranného pásma vodného zdroja, dlhodobo zamokrených 
pozemkov alebo v záplavovom území, mimo ihrísk a športovísk, nevytvára prekážku 
na pozemnej  komunikácii, 

b) zabezpečené proti prístupu zvierat uzavretím z každej strany, proti hlodavcom a iným 
nežiaducim živočíchom aj zo spodnej časti pletivom s okom rozmerov maximálne 1 x 
1 cm alebo iným vhodným spôsobom tak, aby sa nezabránilo prirodzenému odtoku 
prebytočnej vlhkosti do pôdy a prístupu mikroorganizmov a makroorganizmov do 
kompostoviska, 

c) stabilné a zabezpečené proti priamemu slnečnému žiareniu, dažďu, silnému vetru, tzn. 
je umiestnené pod stromom, kríkom alebo prístreškom,  

d) v dostupnej vzdialenosti všetkým členom komunity, 

e) zabezpečené štítkom s pokynmi, ktoré odpady do kompostoviska patria, zoznamom 
odpadov, ktoré je zakázané do kompostoviska ukladať a kontaktom na kompost 
majstra.“. 

 
16. Za § 25 sa vkladá nový § 25a, ktorý vrátane nadpisu znie: 
 

„25a 
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2017 

Žiadosť podľa § 13 ods. 8 tohto nariadenia podá správca nehnuteľnosti hlavnému 
mestu do 15 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.“. 
 
17. Doterajšia príloha k tomuto nariadeniu sa označuje ako Príloha č. 1 a dopĺňa sa nová 
Príloha č. 2, ktorá znie:  

„Príloha č. 2 
k všeobecne záväznému nariadeniu 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 
 

ŽIADOSŤ  O ZAPOJENIE, ZMENU ALEBO ZÁNIK ZAPOJENIA DO SYSTÉ MU 
ZBERU ODPADU ZO ZÁHRAD 

podľa § 13 ods.   8 a 11 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy 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 záväzné nariadenie 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 v znení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. ...../2016  

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1 
 814 99 Bratislava 

 
Evidenčné číslo platiteľa poplatku: 1)            
                                     

 
ŽIADOSŤ O ZAPOJENIE, ZMENU ALEBO ZÁNIK  ZAPOJENIA SA DO SY STÉMU 

ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITE ĽNÉHO ODPADU 
podľa § 13 ods. 8 a11 tohto nariadenia 

 

vznik   □ zmena   □   zánik   □  

⌧ zvolená možnosť sa označí krížikom  
 
 

Meno a priezvisko(platiteľ poplatku): 

............................................................................................................ Titul:......................  

Ulica: ............................................... Orientačné číslo: ............ Súpisné číslo: ................  

Mesto: ................................................................. PSČ: .................... 

Adresa na doručenie písomností:  

Ulica: ............................................... Orientačné číslo: ............ Súpisné číslo: ................  

 

Mesto: ................................................................. PSČ: .................... 

...................................... 

Telefón: ...................................E-mailová adresa: .................................................................. 

 

A. VZNIK ZAPOJENIA DO SYSTÉMU ZBERU 2) 

           podľa § 13 ods. 8 

□ I. Žiadosť o dodanie kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby*    
□ II. Prehlásenie držiteľa odpadu, že nepožaduje kompostovací zásobník ani zbernú nádobu*   
  
*Vyplní sa len vybraná možnosť 
 
I. Žiadosť o dodanie kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby: 
                                                           
1)  § 2 ods. 3 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. 

2)    Vznik zapojenia v systéme zberu je držiteľ odpadu povinný preukázať relevantným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť  
uvedeným v prílohe zapojenia  (list vlastníctva,  nájomná zmluva, vyplnené tlačivo podľa § 14 ods. 1 a pod. ). 



 
□ kompostovací zásobník miesto umiestnenia ..............................................................  
  
parc. č.  ...................................  k. ú. .............................................................. 
 

□ 400 – 500 l kompostovací zásobník               výmera záhrady (zelene) do 200 m2  
 

□ 600 – 700 l kompostovací zásobník               výmera záhrady (zelene) do 500 m2  
 

□ 1 000 l kompostovací zásobník                    výmera záhrady (zelene) nad 500 m2  
 
□ spoločný kompostovací zásobník 3)  miesto umiestnenia ..................................................
   
    parc. č. ................................ k. ú. ............................................................................. 
 
          
    počet domácností ................          
 
 
     

evidenčné čísla platiteľov poplatku (domácností) 
 

□ 400 – 500 l kompostovací zásobník     výmera záhrad (zelene) súhrnne do 300 m2  
 

□ 600 – 700 l kompostovací zásobník     výmera záhrad (zelene) súhrnne do 500 m2  
 

□ 1 000 l kompostovací zásobník            výmera záhrad (zelene) súhrnne do 1 000 m2 
 
□ zberná nádoba 120 l počet .......... pri intervale odvozu 1x za 14 dní 
     
     odvozné miesto .................................. 
 

            výmera záhrady (zelene) ................... m2 
 
□ zberná nádoba 240 l počet .......... pri intervale odvozu 1x za 14 dní 

 
odvozné miesto .................................. 

 
výmera záhrady (zelene) ................... m2 

 
□ spoločná zberná nádoba ³)             počet ......... pri intervale odvozu 1x za 14 dní 
     
odvozné miesto ........................................................................................................ 
 
          
    počet domácností ................          
 
 
     
                                                           
3) Zapojenie sa preukazuje držiteľ odpadu písomnou dohodou domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka/zbernej nádoby. 

1 ................................ 
2................................. 
3................................. 
4................................. 
5................................. 

1 ................................ 
2................................. 
3................................. 
4................................. 



evidenčné čísla platiteľov poplatku (domácností) 
 

            výmera záhrady (zelene) ................... m2 
 
II. Prehlásenie, že nepožaduje kompostovací zásobník ani zbernú nádobu z dôvodu, že: 
 
□ má kompostovací zásobník  4)  
 
□ odpad zo zelene pre neho zabezpečuje subjekt, s ktorým má držiteľ odpadu zmluvu 5) 
 
□ žiada o súhlas so zriadením komunitného kompostoviska 6)  
 
□ žiada o súhlas s užívaním spoločného kompostovacieho zásobníka 3)  
 

 
                                                                         

evidenčné číslo platiteľa poplatku 
žiadateľa o dodanie 

spoločného kompostovacieho zásobníka 
 

 

B. ZMENA ZAPOJENIA DO SYSTÉMU ZBERU    

                podľa § 13 ods. 11 

Evidenčné číslo platiteľa poplatku: 1)   

 

Pôvodný typ zbernej nádoby/kompostovacieho zásobníka: 

□ 120 l počet ..........  interval odvozu ................................... 
     
    odvozné miesto .................................. 

 
rozloha záhrady (zelene) ................... m2 

 
□ kompostovací zásobník miesto umiestnenia .............................................................. 
  

rozloha záhrady (zelene) ................... m2 
 

□ člen komunity - komunitné kompostovisko 

 Registračné číslo komunitného kompostoviska 7) 

 

                                                           
 
4) Držiteľ priloží k žiadosti čestné prehlásenie, že vlastní kompostovací zásobník s dostatočnou kapacitou 
5) Skutočnosť preukazuje držiteľ odpadu podľa § 13 ods. 14 zmluvou s oprávnenou osobou. 
 
6
) Žiadateľ predloží žiadosť podľa § 14 ods. 1. 

 
7) Registračné číslo pridelené podľa § 14 ods. 3. 



□ užíva spoločný kompostovací zásobník  

    

                Evidenčné číslo platiteľa poplatku 1) 

□ vlastný kompostovací zásobník 

□ kompostovanie zabezpečené zmluvne iným subjektom 

 

Požadovaná zmena: 

...................................................................................................................................................... 

 

Dôvod zmeny: 

...................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

C. ZÁNIK ZAPOJENIA V SYSTÉME ZBERU 8) 

     Podľa § 13 ods. 11 

 

Evidenčné číslo platiteľa poplatku: 1)   

 

Odvozné miesto: .....................................................   

Parcelné číslo: ............................ k.ú.: .......................................................................... 

Stanovište: 

............................................................................................................................................. 

Druh nehnuteľnosti: 

............................................................................................................................... 

Dôvod zániku 

zapojenia:........................................................................................................................ 

 

• Zoznam príloh: 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

                                                           
 
8 )Zánik zapojenia je správca nehnuteľnosti povinný preukázať relevantným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť uvedeným v prílohe 

zapojenia (napr. list vlastníctva,  kúpno-predajná zmluva, ukončenie nájomnej zmluvy, a pod.) 
 



…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….. 
 
• Vyhlásenie držiteľa odpadu:  

Týmto vyhlasujem, že všetky uvedené  informácie sú správne a úplné a súhlasím bez výhrad, 
aby tieto údaje boli zhromažďované, spracované a uchovávané v informačnom systéme 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a poskytnuté na ďalšie spracovanie 
oprávnenej osobe v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (úplné znenie č. 
136/2014 Z. z.) výhradne za účelom zabezpečenia realizácie poskytnutia zbernej nádoby, 
kompostovacieho zásobníka, zaregistrovania komunitného kompostoviska, zberu a prepravy 
odpadu zo záhrad na území hlavného mesta a jeho následného zhodnotenia.  
   

    
................................................................... 

 správca nehnuteľnosti  
 

Čl. II 

Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017. 
 
 
 
 
 
 

JUDr. Ivo Nesrovnal v. r. 
primátor 

 
 
 
 


