Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
č. 3/2018
z 22.06.2018,
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 a ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné
nariadenie 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 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 v znení zákona č. 90/2017 Z. z. 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 v znení všeobecne záväzného
nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2016 sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Kompostovací zásobník sa musí nachádzať nad
zemou, musí byť vhodným spôsobom upravený na zabezpečenie dostatočného prísunu
vzduchu a musí umožniť ľahkú manipuláciu s kompostovaným materiálom.“.
2. V § 5 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť zapojiť sa do systému zberu sa
považuje za splnenú splnením oznamovacej povinnosti podľa osobitného predpisu.21a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a) znie:
„21a) § 80 zákona č. 582/2004 Z. z.“.
3. V § 5 odsek 4 znie:
„(4) Ak držiteľ odpadu uloží do zbernej nádoby/kontajnera odpad v rozpore
s odsekom 2 písm. e) alebo uloží odpad podľa odseku 3 písm. a), oprávnená osoba
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upozorní na to hlavné mesto a správcu nehnuteľnosti, ktorý zabezpečí odvoz a ďalšie
nakladanie s odpadom uvedeným v odseku 3 písm. a) v súlade s osobitnými predpismi.25)“.
4. V § 6 ods. 1 písmená a) až c) znejú:
„a) oznámiť hlavnému mestu vznik povinnosti zapojiť sa do systému zberu na území
hlavného mesta podľa § 5 ods. 1 tohto nariadenia v lehote do 30 dní odo dňa vzniku
tejto povinnosti podľa vzoru uvedenom v osobitnom predpise25a) a súčasne požiadať
hlavné mesto o dostatočný počet kontajnerov/zberných nádob na zmesový komunálny
odpad podľa § 9 tohto nariadenia a na vytriedené zložky komunálneho odpadu podľa
§ 11 a 12 tohto nariadenia; hlavné mesto dodá alebo zabezpečí dodanie zbernej
nádoby/kontajnera správcovi nehnuteľnosti najneskôr do 15 dní odo dňa zapojenia do
systému zberu a vystaví písomné potvrdenie o dodaní a prevzatí zbernej
nádoby/kontajnera,
b) oznámiť hlavnému mestu skutočnosť, ktorá má vplyv na zmenu v zapojení v systéme
zberu podľa ustanovenia § 7 ods. 1 tohto nariadenia v súlade s osobitným predpisom21)
v lehote do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti podľa vzoru uvedenom
v osobitnom predpise;25a) hlavné mesto dodá alebo odoberie alebo zabezpečí dodanie
alebo odobratie zbernej nádoby/kontajnera správcovi nehnuteľnosti najneskôr do 15
dní odo dňa vykonania zmeny v zapojení v systéme zberu a vystaví písomné
potvrdenie o dodaní a prevzatí zbernej nádoby/kontajnera alebo písomné potvrdenie
o odobratí zbernej nádoby/kontajnera,
c) oznámiť hlavnému mestu skutočnosť odôvodňujúcu zánik zapojenia do systému zberu
v súlade s osobitným predpisom21) v lehote do 30 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti
podľa vzoru uvedenom v osobitnom predpise25a) a zároveň vrátiť zbernú
nádobu/kontajner; hlavné mesto odoberie alebo zabezpečí odobratie zbernej
nádoby/kontajnera správcovi nehnuteľnosti najneskôr do 15 dní od podania oznámenia
a vystaví písomné potvrdenie o odbere zbernej nádoby/ kontajnera,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a) znie: „25a) Príloha č. 1 k všeobecne záväznému
nariadeniu 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 neskorších predpisov.“.
5. V § 6 ods. 2 sa za slová „3,8 m“ vkladá čiarka a slová „prípadne 2,4 m vo vybraných
lokalitách, v ktorých sa vykonáva zber komunálnych odpadov malou zvozovou
technikou,“.
6. V § 6 odsek 6 znie:
„(6) Správca nehnuteľnosti splní povinnosť podať oznámenie podľa odseku 1 písm. a) až
c) osobne alebo písomne hlavnému mestu. Údaje uvedené v oznámení sú údajmi
rozhodujúcimi na určenie poplatku podľa osobitného predpisu.26) Správca nehnuteľnosti,
ktorý nemôže vystupovať samostatne, musí byť zastúpený svojím zákonným zástupcom,
opatrovníkom alebo splnomocneným zástupcom v rozsahu písomného plnomocenstva
(ďalej len „zástupca“).“.
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7. V § 6 sa vypúšťa odsek 7. Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 9.
8. V § 6 odsek 7 znie:
„(7) Ak oznámenie podľa odseku 1 písm. a) až c) neobsahuje náležitosti uvedené
v osobitnom predpise25a) alebo ak označenie veľkosti zberných nádob/kontajnerov, počtu
zberných nádob/kontajnerov a interval odvozu je v rozpore s § 9 alebo § 11 tohto nariadenia,
alebo obsahuje neúplné údaje, hlavné mesto vyzve správcu nehnuteľnosti, aby v určenej
lehote nedostatky odstránil.“.
9. V § 6 ods. 8 sa slová „žiadosti alebo oznámenia podľa odseku 9“ nahrádzajú slovom
„oznámenia“.
10. V § 7 ods. 1 sa slovo „ohlásení“ nahrádza slovom „oznámení“.
11. V § 7 ods. 4 sa slovo „ohlásení“ nahrádza slovom „oznámení“ a na konci sa pripája táto
veta: „Za nadmernú produkciu odpadu sa nepovažuje množstvo odpadu, ktoré nebolo
v riadnom termíne odvezené z dôvodu nesprístupnenia stanovišťa.“.
12. V § 8 ods. 4 sa vypúšťa písmeno c). Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
13. V § 8 sa vypúšťa odsek 5. Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 5 až 9.
14. V § 8 ods. 6 sa číslica „6“ nahrádza číslicou „5“ a vypúšťajú sa slová „a 5“.
15. V § 8 ods. 8 a 9 sa vypúšťajú slová „a 5“.
16. V § 9 ods. 4 v úvodnej vete sa za slovom „osoby“ vypúšťa čiarka a slovo „ale“ sa
nahrádza slovom „alebo“.
17. V § 9 ods. 4 písm. b) sa vypúšťajú slová „najmenej štyroch správcov nehnuteľností podľa
§ 2 ods. 13 písm. a) tohto nariadenia,“.
18. V § 9 odsek 5 znie:
„(5) Hlavné mesto oznámi správcovi nehnuteľnosti miesto zriadenia spoločného stanovišťa
podľa odseku 4, ak nedošlo k dohode podľa § 6 ods. 3 tohto nariadenia.“.
19. V § 10a ods. 2 písmeno c) znie:
„c) pozemok je umiestnený v dostupnej vzdialenosti zvozovej techniky oprávnenej osoby,
s umiestnením podzemných kontajnerov maximálne 6 m od pozemnej komunikácie
šírky 3,8 m, s manipulačným priestorom pred stanovišťom o rozmeroch 3,8 m x 10 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 1,6 m pod
úrovňou terénu, s minimálnou podjazdovou výškou 4,5 m,“.
20. V § 10a sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) zabezpečí na vlastné náklady dopravné značenie pred stanovišťom zakazujúce
parkovanie motorových vozidiel v manipulačnom priestore z dôvodu sprístupnenia
stanovišťa polopodzemného kontajnera za účelom vyprázdnenia kontajnerov a ich
údržby.“.
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21. V § 10a ods. 3 sa slová „maximálne 180“ nahrádzajú slovami „150 až 180“ a slová
„maximálne 105“ nahrádzajú slovami „90 až 105“.
22. V § 11 ods. 2 písmená a) až c) znejú:
„a) do zbernej nádoby/kontajnera modrej farby: noviny, časopisy, letáky, katalógy,
papierové tašky, papierové a kartónové obaly (stlačené), kancelársky papier, obálky,
listy, pohľadnice,
b) do zbernej nádoby/kontajnera zelenej farby: neznečistené sklenené fľaše a obaly,
sklenené poháre, sklenené črepy a vázy,
c) do zbernej nádoby/kontajnera žltej farby, ktorá je určená aj na zber kovov a
viacvrstvových kompozitných materiálov: neznečistené plastové fľaše od nápojov
(stlačené), plastové tašky a vrecká, obaly z kozmetiky, plastové obaly z domácnosti,
fólie, tégliky od jogurtov, hliníkové plechovky, neznečistené nápojové kartóny.“.
23. V § 11 odsek 3 znie:
„(3) Do triedeného zberu odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov
zbieraných spolu s obalmi (papier, sklo, plasty, kovy) nepatria: znečistený, mokrý a mastný
papier, použité plienky a hygienické potreby, nápojové kartóny, rolky od toaletného papiera,
obaly od vajíčok, použité papierové vreckovky a utierky, znečistené sklo, zrkadlo, autosklo,
drôtené sklo, porcelán, keramika, žiarovky, tabuľové sklo, sklo kombinované s inými látkami
(lepené sklo), laboratórne sklo, znečistené plasty, podlahové krytiny, obaly z nebezpečných
látok (chemikálií, motorových olejov, farieb a pod.), guma, kabelky, molitan, polystyrén,
znečistené fólie, plexisklo, bazény, autoplasty, žalúzie.“.
24. V § 11 ods. 8 sa za číslicu „3“ vkladajú slová „a 7“.
25. V § 13 ods. 4 písmeno b) znie:
„b) využívať špeciálne pre tento účel upravenú zbernú nádobu hnedej farby s objemom
240 litrov, pričom interval odvozu zberných nádob je jedenkrát za 14 dní v období
mesiacov marec až november.“.
26. V § 13 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5) Hlavné mesto poskytne na základe požiadavky správcu nehnuteľnosti podľa § 2
ods. 13 písm. b) a c) tohto nariadenia na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu
z údržby zelene alebo záhrady k tejto nehnuteľnosti kompostovací zásobník.“.
Doterajšie odseky 5 až 17 sa označujú ako odseky 6 až 18.
27. V § 13 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Nárok na dodanie kompostovacieho
zásobníka podľa odseku 5 má na základe požiadavky správca nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 13
písm. b) a c), ktorý zastupuje vlastníkov pozemku so zeleňou alebo záhradou v komplexnej
bytovej výstavbe a splní podmienky uvedené v § 13a odsek 3.“.
28. V § 13 odseky 9 a 10 znejú:
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„(9) O kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu podľa odseku 4 požiada správca
nehnuteľnosti podľa § 2 ods. 13 písm. a) až c) tohto nariadenia vyplnením tlačiva uvedeného
v prílohe časť A tohto nariadenia.
(10) Hlavné mesto dodá držiteľovi odpadu kompostovací zásobník podľa odseku 4
písm. a) a odseku 5 na základe predloženej žiadosti podľa odseku 9, ktorý držiteľ odpadu
umiestni na vlastnom pozemku. O dodaní kompostovacieho zásobníka vystaví hlavné mesto
držiteľovi odpadu potvrdenie.“.
29. V § 13 ods. 11 v prvej vete sa za slová „odseku 4 písm. b)“ vkladajú slová „a odseku 5“ a
číslica „8“ sa nahrádza číslicou „9“.“
30. V § 13 odsek 13 znie:
„(13) Do kompostovacieho zásobníka a zbernej nádoby podľa odseku 4 a 5 patria kvety,
štiepky, piliny, pokosená tráva, malé kusy konárov, lístie, odpad z ovocia a zeleniny, burina;
nie sú určené na odpad z domácnosti živočíšneho pôvodu, mliečne a mäsové výrobky,
zvieracie exkrementy.“.
31. V § 13 ods. 17 sa za slovo „odovzdať“ vkladajú slová „dvakrát do roka“.
32. V § 13a ods. 3 písmeno c) znie:
„c) na kompostovisku spracovávaný len odpad zo surových rastlinných zvyškov,“.
33. V § 13a ods. 3 písm. e) sa slovo „štítkom“ nahrádza slovami „oznamom umiestneným na
viditeľnom mieste“.
34. V § 21 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h) pneumatiky, ak má prevádzkovateľ zberného dvora uzavretú zmluvu podľa osobitného
predpisu.“.
35. Slová „príloha č. 2“ sa v celom texte nariadenia nahrádzajú slovom „príloha“
v príslušnom tvare.
36. Vypúšťa sa príloha č. 1 a príloha č. 2.
37. Dopĺňa sa nová príloha v znení:
„Príloha
k všeobecne záväznému nariadeniu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016
ŽIADOSŤ O ZAPOJENIE, ZMENU ALEBO ZÁNIK ZAPOJENIA DO SYSTÉMU
ZBERU ODPADU ZO ZÁHRAD
podľa § 13 ods. 9 a 12 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
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
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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 v znení neskorších
predpisov
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 SYSTÉMU
ZBERU BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO ODPADU
podľa § 13 ods. 9 a12 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. 9
□ 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

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. ).
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I. Žiadosť o dodanie kompostovacieho zásobníka alebo zbernej nádoby:
□ kompostovací zásobník/zberná nádoba
miesto umiestnenia/odvozné miesto ........................................................................................
parc. č.

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

k. ú. ...........................................................

Príloha: List vlastníctva k pozemku so zeleňou
□ spoločný kompostovací zásobník 3) miesto umiestnenia .......................................................
parc. č. ................................

počet domácností ................

k. ú. ..................................................................................
.........................
.........................
......
evidenčné čísla platiteľov poplatku (domácností)

□ spoločná zberná nádoba ³)
odvozné miesto ........................................................................................................

počet domácností ................

.........................
.........................
......
evidenčné čísla platiteľov poplatku (domácností)

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

□ iné
................................................................................................................................................

3

) Zapojenie sa preukazuje držiteľ odpadu písomnou dohodou domácností o spoločnom užívaní kompostovacieho zásobníka/zbernej
nádoby.

) Držiteľ odpadu priloží k žiadosti čestné prehlásenie, že vlastní kompostovací zásobník.
5
) Skutočnosť preukazuje držiteľ odpadu podľa § 13 ods. 14 zmluvou s oprávnenou osobou.
6
) Žiadateľ predloží žiadosť podľa § 14 ods. 1.
4
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B. ZMENA ZAPOJENIA DO SYSTÉMU ZBERU
podľa § 13 ods. 12
Evidenčné číslo platiteľa poplatku: 1)
Pôvodný typ zbernej nádoby/kompostovacieho zásobníka:
Typ: ........................

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

Požadovaná zmena: ..................................................................................................................
Dôvod zmeny: ............................................................................................................................
......................................................................................................................................................
C. ZÁNIK ZAPOJENIA V SYSTÉME ZBERU 8)
Podľa § 13 ods. 12
Evidenčné číslo platiteľa poplatku: 1)
Odvozné miesto: ........................................................................................................................
Parcelné číslo: ................................. k. ú.: ................................................................................
Stanovište: .................................................................................................................................
Druh nehnuteľnosti: ..................................................................................................................
Dôvod zániku zapojenia:...........................................................................................................
•

Zoznam príloh:

....................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
•

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. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov 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“.
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Čl. II
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 záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013,
v znení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č.
11/2014, v znení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 3/2015, v znení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy č. 4/2016 a v znení všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy č. 14/2016 sa mení a dopĺňa takto:
1. Príloha č. 1 znie:
„Príloha č. 1
k všeobecne záväznému nariadeniu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
FO
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Evidenčné číslo zapojenia:
.......................
OZNÁMENIE O VZNIKU, ZMENE A ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
FYZICKÁ OSOBA
□

vznik

□

zmena

□

zánik

A. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POPLATNÍKA
Meno a priezvisko:
.....................................................................................Titul:.................................
Rodné číslo:
...........................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:
........................................................................................................................
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Adresa prechodného pobytu:
.................................................................................................................
Adresa na doručenie písomností:
...........................................................................................................
Telefón: ......................................... E-mailová adresa:
.........................................................................
Bankový účet, z ktorého sa bude plniť poplatková povinnosť:
IBAN: ............................................................................................. BIC/SWIFT kód:
........................
Zástupca:
Meno a priezvisko/Obchodné meno:
.....................................................................................................
Adresa trvalého pobytu/ sídlo:
...............................................................................................................
Telefón: ......................................... E-mailová adresa:
.........................................................................
Správca alebo spoločenstvo pre bytový
dom:...................................................................................
Obchodné meno správcu/ názov spoločenstva:
....................................................................................
Sídlo:
.....................................................................................................................................................
Zastúpený:.....................................................................................................................................
.........
Telefón: ......................................... E-mailová adresa:
.........................................................................
Bankový účet, z ktorého sa bude plniť poplatková povinnosť:
IBAN: ............................................................................................. BIC/SWIFT kód:
........................

B. ÚDAJE O VŠETKÝCH POPLATNÍKOCH, KTORÍ MAJÚ V NEHNUTEĽNOSTI
TRVALÝ ALEBO PRECHODNÝ POBYT, ALEBO SÚ OPRÁVNENÍ UŽÍVAŤ
PREDMETNÚ NEHNUTEĽNOSŤ
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Meno, priezvisko, titul

Rodné číslo

Adresa trvalého/prechodného pobytu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Poznámka:
Správca bytového domu alebo spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome podľa zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov preukazuje údaje o poplatníkoch predložením kópie zmluvy o výkone správy s menným zoznamom
poplatníkov v bytovom dome, ktorá tvorí prílohu oznámenia.

C . VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI ODO DŇA 2:
.........................................................
podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Poplatníkom je:
□ vlastník
správca/spoločenstvo
Odvozné

miesto:

□ nájomca alebo iný užívateľ
.....................................................

Parcelné

□

číslo:

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

KÚ:

.............................
Stanovište:
.............................................................................................................................................
Druh nehnuteľnosti:
............................................................................................................................................
Počet osôb užívajúcich predmetnú nehnuteľnosť: .............................................................
Typ zbernej nádoby/kontajnera, počet zbernej nádoby/kontajnera a interval odvozu:
/v súlade s § 9 VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy... v znení neskorších predpisov/

 zberná nádoba 110/120 l

počet: ................... interval odvozu: ......................................

 zberná nádoba 240 l

počet: ................... interval odvozu: ......................................

2

) Vznik poplatkovej povinnosti je správca nehnuteľnosti povinný preukázať relevantným dokladom preukazujúcim túto skutočnosť
uvedeným v prílohe oznámenia (napr. list vlastníctva, výpis z OR, výpis z registra spoločenstiev, nájomná zmluva, zmluva o ubytovaní,
zmluva o výkone správy a pod. )
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D. ZMENA POPLATKOVEJ POVINNOSTI KU DŇU 2:
........................................................
podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Evidenčné číslo zapojenia: .....................
Odvozné miesto: ..................................................... Parcelné číslo: .............. KÚ:
..............................
Stanovište:
.............................................................................................................................................
Druh nehnuteľnosti:
...............................................................................................................................
Dôvod zmeny:
.......................................................................................................................................
Druh požadovanej zmeny:
□
□
□

zmena identifikačných údajov poplatníka
zmena adresy prevádzky
iná
zmena
.....................................................................................................................................

Pôvodný typ zbernej nádoby/kontajnera, počet zbernej nádoby/kontajnera a interval odvozu:
 zberná nádoba 110/120 l

počet: ...............interval odvozu:.........................................

 zberná nádoba 240 l

počet: ...............interval odvozu:.........................................

Požadovaný typ zbernej nádoby/kontajnera, počet zbernej nádoby/kontajnera
a interval odvozu:
 zberná nádoba 110/120 l

počet: ...............interval odvozu:.........................................

 zberná nádoba 240 l

počet: ...............interval odvozu:.........................................

E.
ZÁNIK
POPLATKOVEJ
............................................................

POVINNOSTI

KU

DŇU

3:

:

podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Evidenčné číslo zapojenia: ...............................
Odvozné miesto: ................................................. Parcelné číslo: .............. KÚ: .......................
2

) Zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je správca nehnuteľnosti povinný preukázať relevantným dokladom preukazujúcim túto
skutočnosť uvedeným v prílohe oznámenia (napr. úmrtný list, list vlastníctva, výpis z OR, výpis z registra spoločenstiev, ukončenie
nájomnej zmluvy, ukončenie zmluvy o ubytovaní, ukončenie zmluvy o výkone správy a pod.)
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Stanovište: ...................................................................................................................
Druh nehnuteľnosti: .....................................................................................................
Dôvod zániku zapojenia: .............................................................................................
F. ÚDAJE ROZHODUJÚCE NA URČENIE POPLATKU
Údaje rozhodujúce na určenie poplatku sú uvedené v bodoch B, C, D tohto tlačiva.

G.





SPÔSOB PLATBY POPLATKU:
bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku
poštovým peňažným poukazom
v hotovosti do pokladne správcu poplatku (do výšky 300 eur)
prostredníctvom SIPO (len FO)
číslo SIPO:
..........................................................
 prostredníctvom SEPA inkasného príkazu4
•

Zoznam príloh:

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
•

Poučenie

Poplatník je povinný oznámiť obci vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa jej vzniku v
súlade s ust. § 77 a § 80 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komnunálne odpady a
drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Oznámenie je možné podať u správcu poplatku osobne
alebo na adrese: Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, Oddelenie miestnych daní,
poplatkov a licencií, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 5. Poplatník, ktorý nemôže vystupovať samostatne, musí
byť zastúpený svojim zákonným zástupcom, opatrovníkom alebo splnomocneným zástupcom v rozsahu
písomného plnomocenstva. V prípade podania oznámenia elektronickými prostredkami, podáva sa
prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy a musí byť podpísané
kvalifikovaným elektronickým podpisom tej osoby, ktorá ho podáva podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z.
o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak je
oznámenie podávané elektronickými prostriedkami a nebolo podané spôsobom podľa § 13 odsek 5 daňového
poriadku alebo bolo podané telefaxom, je potrebné ho doručiť správcovi poplatku písomne najneskôr do piatich
dní odo dňa jeho podania.

•

Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú správne a úplné a súhlasím bez výhrad, aby tieto údaje boli
zhromažďované, spracovávané a uchovávané v informačnom systéme správcu miestnych daní a poplatkov
a poskytnuté na ďalšie spracovanie oprávnenej osobe v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov výhradne za účelom zabezpečenia realizácie poskytnutia
4

) Poplatník zriaďuje SEPA inkasný príkaz v banke na základe údajov od správcu poplatku
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zbernej nádoby, kompostovacieho zásobníka, zaregistrovania komunitného kompostoviska, zberu a prepravy
odpadu zo záhrad na území hlavného mesta a jeho následného zhodnotenia.

Dátum oznámenia: ...................................

........................................................
označenie a podpis poplatníka
2. Príloha č. 2 znie:
„Príloha č. 2
k všeobecne záväznému nariadeniu
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2012
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
PO/FO-P
Primaciálne námestie 1
814 99 Bratislava
Evidenčné číslo zapojenia:
.................

OZNÁMENIE O VZNIKU, ZMENE A ZÁNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
PRÁVNICKÁ OSOBA/ FYZICKÁ OSOBA - podnikateľ
□

vznik

□

zmena

□

zánik

A. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE POPLATNÍKA
Obchodné meno/názov:
.........................................................................................................................
Meno a priezvisko, titul: .......................................................................... (vyplní len FOpodnikateľ)

Sídlo/Miesto podnikania:
......................................................................................................................
IČO: .............................................. rod. číslo.............................................. (vyplní len FOpodnikateľ)
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Telefón: ......................................... E-mailová adresa: ...........................................................
Adresa na doručenie písomností:
..................................................................................................................................................
Bankový účet, z ktorého sa bude plniť poplatková povinnosť:
IBAN: ................................................................................................
BIC/SWIFT kód: ...............................................................................
Štatutárny orgán:
Meno a priezvisko, titul.:
......................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu:
........................................................................................................................
Telefón: ......................................... E-mailová adresa: .........................................................
Zástupca:
Meno a priezvisko/Obchodné meno:
..............................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu/ sídlo:
..............................................................................................................................................
Telefón: ......................................... E-mailová adresa: ......................................................

B.

ÚDAJE O VŠETKÝCH PREVÁDZKACH NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA
VRÁTANE MIESTA PODNIKANIA ALEBO SÍDLA
Názov a adresa prevádzky

Poplatníkom je
vlastník/ nájomca
alebo iný
užívateľ/správca

Predpokladaný
počet
osôb v
prevádzke

Dátum
vzniku/zmeny/zániku
prevádzky

1.
2.
3.
4.
5.

C. VZNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI ODO DŇA 1:
.........................................................
podľa § 80 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Odvozné miesto: ..................................................... Parcelné číslo: .............. KÚ: ...................
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Stanovište:
.............................................................................................................................................
Druh nehnuteľnosti: ...........................................................................................................
Počet osôb užívajúcich predmetnú nehnuteľnosť: ............................................................
Typ zbernej nádoby/kontajnera, počet zberných nádob/kontajnerov a interval odvozu:
/v súlade s § 9 VZN č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného
mesta Slovenskej republiky Bratislavy... v znení neskorších predpisov/

 zberná nádoba 110/120 l

počet: ................... interval odvozu:.........................................

 zberná nádoba 240 l

počet: ................... interval odvozu:.........................................

 kontajner 1100 l

počet: ................... interval odvozu:.........................................

D. ZMENA POPLATKOVEJ POVINNOSTI KU DŇU 2:
..........................................................
podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Evidenčné číslo zapojenia: .....................
Odvozné miesto: ..................................................... Parcelné číslo: .............. KÚ: .................
Stanovište: ................................................................................................................................
Dôvod zmeny: .........................................................................................................................
Druh požadovanej zmeny:
□
□
□

zmena identifikačných údajov poplatníka
zmena adresy prevádzky
iná
zmena
.....................................................................................................................................

Pôvodný typ zbernej nádoby/kontajnera, počet zberných nádob/kontajnerov a interval
odvozu:
 zberná nádoba 110/120 l

počet: ...............interval odvozu: .........................................

 zberná nádoba 240 l

počet: ...............interval odvozu: .........................................

 kontajner 1100 l

počet: ...............interval odvozu: .........................................

1)

Vznik poplatkovej povinnosti je správca nehnuteľnosti povinný preukázať relevantným dokladom
preukazujúcim túto skutočnosť uvedeným v prílohe oznámenia (napr. list vlastníctva, výpis z OR, výpis
z registra spoločenstiev, nájomná zmluva, zmluva o ubytovaní, zmluva o výkone správy a pod. )
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Požadovaný typ zbernej nádoby/kontajnera, počet zberných nádob/kontajnerov
a interval odvozu:
 zberná nádoba 110/120 l

počet: ...............interval odvozu: .........................................

 zberná nádoba 240 l

počet: ...............interval odvozu: .........................................

 kontajner 1100 l

počet: ...............interval odvozu: .........................................

E. ZÁNIK POPLATKOVEJ POVINNOSTI KU DŇU 2 :
..........................................................
podľa § 80 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov

Evidenčné číslo zapojenia: ...............................
Odvozné miesto: ..................................................... Parcelné číslo: .............. KÚ:....................
Stanovište:....................................................................................................................................
Druh nehnuteľnosti:.....................................................................................................................
Dôvod zániku:
□
zánik právnickej osoby/ oprávnenia na podnikanie
□
zánik práva užívať nehnuteľnosť .......................................................................................
□
iné dôvody .........................................................................................................................
F. ÚDAJE ROZHODUJÚCE NA URČENIE POPLATKU
Údaje rozhodujúce na určenie poplatku sú uvedené v bodoch C, D, E tohto tlačiva.
G. SPÔSOB PLATBY POPLATKU:
□
bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku
□
poštovým peňažným poukazom
□
v hotovosti do pokladne správcu poplatku (do výšky 300 eur)
□
prostredníctvom SEPA inkasného príkazu3
•

Zoznam príloh:

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

..................................................................................................................................................
2

) Zmenu a zánik poplatkovej povinnosti je správca nehnuteľnosti povinný preukázať relevantným dokladom
preukazujúcim túto skutočnosť uvedeným v prílohe oznámenia (napr. úmrtný list, list vlastníctva, výpis
z OR, výpis z registra spoločenstiev, ukončenie nájomnej zmluvy, ukončenie zmluvy o ubytovaní, ukončenie
zmluvy o výkone správy a pod.)

3

) Poplatník zriaďuje SEPA inkasný príkaz v banke na základe údajov od správcu poplatku
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•

Poučenie

Poplatník je povinný oznámiť obci vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa jej
vzniku v súlade s ust. § 77 a § 80 zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komnunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Oznámenie je možné
podať u správcu poplatku osobne alebo na adrese: Magistrát hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy, Oddelenie miestnych daní, poplatkov a licencií, Blagoevova 9, 850 05 Bratislava 5.
Poplatník, ktorý nemôže vystupovať samostatne, musí byť zastúpený svojim zákonným zástupcom,
opatrovníkom alebo splnomocneným zástupcom v rozsahu písomného plnomocenstva. V prípade
podania oznámenia elektronickými prostredkami, podáva sa prostredníctvom elektronickej podateľne
ústredného portálu verejnej správy a musí byť podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom tej
osoby, ktorá ho podáva podľa § 13 ods. 5 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak je oznámenie podávané
elektronickými prostriedkami a nebolo podané spôsobom podľa § 13 odsek 5 daňového poriadku
alebo bolo podané telefaxom, je potrebné ho doručiť správcovi poplatku písomne najneskôr do piatich
dní odo dňa jeho podania.
•

Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú správne a úplné a súhlasím bez výhrad, aby tieto
údaje boli zhromažďované, spracovávané a uchovávané v informačnom systéme správcu miestnych
daní a poplatkov a poskytnuté na ďalšie spracovanie oprávnenej osobe v súlade so zákonom

č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
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.
Dátum oznámenia: ...................................

..........................................................
označenie a podpis poplatníka“.
Čl. III
Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby
vyhlásil úplné znenie všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy č. 3/2018 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 a ktorým sa
mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie č. 13/2012 o miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady a o zmene a doplnení všeobecne záväzného nariadenia
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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.
Čl. IV
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2018.

JUDr. Ivo Nesrovnal v. r.
primátor
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