
Všeobecne záväzné nariadenie  
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
č. 1/2011 

z 3.3.2011, 
 

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

republiky Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné 
stavebné odpady 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., § 39 ods. 4 zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 733/2004 Z. z., sa 
uznieslo: 

 
Čl. I 

 
 Všeobecne záväzné nariadenie 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 všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2002, nálezu Ústavného súdu Slovenskej 
republiky č. 86/2003 Z. z., všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 5/2004 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 8/2005 sa mení a dopĺňa takto: 

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:  

 

„§ 4a  

Lisovací kontajner na zmesový komunálny odpad 
 

(1) Správca nehnuteľnosti pre určené nebytové budovy 12a) a pre ostatné budovy 
na bývanie 6)  môže požiadať použitie lisovacieho kontajnera na zmesový komunálny odpad 
(ďalej len „lisovací kontajner“). 
 

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

a) zabezpečí si na vlastné náklady lisovací kontajner; typ lisovacieho kontajnera musí 
zodpovedať zvozovej technike oprávnenej osoby, 

b) poskytne vhodný priestor, ktorý je v jeho užívaní alebo v správe, pre umiestnenie 
lisovacieho kontajnera a manipuláciu s ním,  

c) zabezpečí prívod elektriny 400 V k stanovišťu lisovacieho kontajnera. 

 



(3) Hlavné mesto posúdi splnenie podmienok uvedených v odseku 2 a svoje 
stanovisko  k použitiu lisovacieho kontajnera oznámi žiadateľovi do 45 dní od doručenia 
žiadosti. Pred vydaním stanoviska hlavné mesto požiada príslušnú mestskú časť o vyjadrenie 
k použitiu lisovacieho kontajnera.  
 

(4) Zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 
z lisovacieho kontajnera vykoná oprávnená osoba. Interval odvozu je minimálne 1 krát za 
týždeň bez ohľadu na veľkosť a naplnenosť lisovacieho kontajnera.“. 
 
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:  
„12a) §43c ods.1 písm. a) až e), g) až i) a m) zákona č. 50/1976 Zb. v znení zákona č. 
237/2000 Z. z.“. 
  
Doterajší odkaz 12a sa označuje ako odkaz 12b. 
 

Čl. II 
 
Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 
o miestnom poplatku za komunálne odpady  a drobné stavebné odpady v znení všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2005, všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2007 a všeobecne 
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2008 sa dopĺňa  
takto: 
 
§ 6 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie: 

„(5) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu 
z lisovacieho kontajnera na zmesový komunálny odpad sa určí ako súčin sadzby poplatku 
a celkovej hmotnosti odpadu za kalendárny mesiac. Celková hmotnosť odpadu  za kalendárny 
mesiac sa vypočíta ako súčet hmotností uvedených na jednotlivých vážnych lístkoch .“. 
 
 

Čl. III 
 

Toto všeobecne záväzne nariadenie nadobúda účinnosť 20. marca 2011. 
 
 
 
 
 
 

Milan Ftáčnik  
   primátor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


