
Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 14/2011   
z 15. decembra 2011 

ktorým sa 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 mení 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. a § 83 zákona č. 582/2004 Z.z. 
o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 
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,  všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 8/2005 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy č. 1/2011 sa dopĺňa takto: 
 
Doterajší text § 10 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú: 

„(2) Správca nehnuteľnosti, ktorý bol zapojený do systému zberu na základe zmluvy 
uzatvorenej so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v období do 31. decembra 2001 
a po 1. januári 2002 požiadal o zmenu zapojenia do systému zberu podľa tohto nariadenia, sa 
považuje za zapojeného do systému zberu podľa stavu ku dňu ukončenia zmluvy. 

(3) Správca nehnuteľnosti, ktorý bol zapojený do systému zberu na základe zmluvy 
uzatvorenej so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v období do 31. decembra 2001 
a po 1. januári 2002 nepožiadal o zmenu zapojenia do systému zberu podľa tohto nariadenia, 
je povinný zapojiť sa do systému zberu podľa tohto nariadenia do jedného mesiaca odo dňa 
ukončenia zmluvy. Až do splnenia uloženej povinnosti sa považuje za zapojeného do systému 
zberu podľa stavu ku dňu ukončenia zmluvy.“. 

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, 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2008 
a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2011 
sa mení takto: 
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1.  Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie: 
„10) Zákon č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“. 

2. V § 4 ods. 1 sa za slová „Poplatník“ vkladá čiarka a slová „okrem fyzickej osoby, ktorá je 
na území hlavného mesta oprávnená užívať alebo užíva byt alebo nebytový priestor 
v bytovom dome.“. 

3. V § 6 ods. 1 sa číslovka „4“ nahrádza číslovkou „5“. 

4.  V § 7 ods. 8 sa vypúšťajú slová „výkonu základnej vojenskej služby alebo“. 

5. V § 9 odsek 1 znie: 
„(1) Sankcie za porušenie poplatkových povinností upravuje osobitný predpis.17)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie: 
„ 17) § 155 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov.“. 

6. V poznámke pod čiarou k odkazu 19 sa citácia „Zákon Slovenskej národnej rady č. 
511/1992 Zb.“ nahrádza citáciou „zákon č. 563/2009 Z.z.“. 

7. § 11 vrátane nadpisu znie: 

„§ 11 
Prechodné ustanovenia 

(1) Ohlásenie vykonané podľa doterajšieho nariadenia sa považuje za splnenie 
ohlasovacej povinnosti podľa § 4 tohto nariadenia. 

(2) Ohlasovacia povinnosť poplatníka, ktorý bol zapojený do systému zberu na 
základe zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v období 
do 31. decembra 2001 a po 1. januári 2002 požiadal o zmenu zapojenia do systému zberu 
podľa osobitného predpisu20) sa považuje za splnenú. 

 (3) Poplatník, ktorý bol zapojený do systému zberu na základe zmluvy uzatvorenej 
so spoločnosťou Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. v období do 31. decembra 2001 a po 
1. januári 2002 nepožiadal o zmenu zapojenia do systému zberu podľa osobitného 
predpisu20) je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť podľa tohto nariadenia do jedného 
mesiaca odo dňa ukončenia zmluvy. Až do splnenia uloženej povinnosti sa výška poplatku 
určí podľa údajov v evidencii správcu poplatku ku dňu ukončenia zmluvy.“.  

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie: 
„ 20) Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 12/2001 v znení neskorších predpisov.“. 

8. Prílohy č. 1 až 3 znejú:  
„Príloha č. 1 

 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2004 
Náležitosti ohlásenia vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti poplatníka 
podľa § 2 ods. 1 písm. a), okrem fyzickej osoby, ktorá je na území hlavného mesta 
oprávnená užívať alebo užíva byt alebo nebytový priestor v bytovom dome : 
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1. Identifikačné údaje: 
meno, priezvisko a dátum narodenia poplatníka,  
adresa trvalého alebo prechodného pobytu, 
v prípade zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti evidenčné číslo poplatníka 
alebo platiteľa  poplatku, 
mestská časť, 
číslo listu vlastníctva, 
katastrálne územie, 
parcelné číslo,  
súpisné číslo/orientačné číslo. 

2. Náležitosti zberu a prepravy komunálneho odpadu:  
počet osôb, 
určené odvozné miesto (najmä ak je odlišné od adresy nehnuteľnosti), 
typ zberných nádob, 
počet zberných nádob, 
určený interval odvozu, 
určený počiatočný stav typu a počtu zberných nádob a intervalu odvozu,  
v prípade zmeny určený počiatočný stav a stav pred uskutočnením zmeny,  
pri zániku určený koncový stav. 

3. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti. 
4. Dátum zmeny poplatkovej povinnosti. 
5. Dátum zániku poplatkovej povinnosti. 
6. Ostatné údaje:  

telefón  
fax  
e-mail  
evidenčné číslo SIPO (len pre rodinné domy) 

7. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení. 
8. Zoznam príloh. 
9. Podpis poplatníka alebo zákonného zástupcu poplatníka podľa osobitného predpisu  
(Upozornenie: Podpis vyjadruje súhlas poplatníka s poskytnutím jeho osobných údajov 
ohlasovateľovi). 

 Príloha č. 2 
 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2004 

Náležitosti ohlásenia vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti poplatníka, 
ktorý je právnickou osobou, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území hlavného mesta: 
1. Údaje o nehnuteľnosti (vrátane bytu a rodinného domu, v ktorých nemá žiadna fyzická 
osoba trvalý alebo prechodný pobyt, alebo využívaných na iný účel ako na bývanie,  
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo 
záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok 
v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je 
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha a pod.):  

typ nehnuteľnosti, 
adresa,  
mestská časť, 
katastrálne územie, 
číslo listu vlastníctva,  
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parcelné číslo,  
súpisné číslo/orientačné číslo,  
identifikačné číslo bytu (ak ide o byt v bytovom dome) . 

2. Údaje o poplatníkovi: 
meno a priezvisko alebo obchodné meno,  
adresa bydliska alebo sídla,  
dátum narodenia, 
identifikačné číslo/DIČ, 
v prípade zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti evidenčné číslo poplatníka 
alebo platiteľa  poplatku. 

3. Náležitosti zberu a prepravy komunálneho odpadu: 
určené odvozné miesto (najmä ak je odlišné od adresy nehnuteľnosti), 
typ zberných nádob, 
určený počet zberných nádob, 
interval odvozu, 
určený počiatočný stav typu  počtu zberných nádob a intervalu odvozu,  
v prípade zmeny určený počiatočný stav a stav pred uskutočnením zmeny, 
 pri zániku určený koncový stav. 

4. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti. 
5. Dátum zmeny poplatkovej povinnosti. 
6. Dátum zániku poplatkovej povinnosti. 
7. Ostatné údaje:  

bankové spojenie a číslo účtu,  
telefón,  
fax,  
e-mail. 

8. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení. 
9. Zoznam príloh. 
10. Podpis poplatníka. 

 
 

Príloha č. 3 
 k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2004 

Náležitosti ohlásenia vzniku, zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti poplatníka, 
ktorým je podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť 
nachádzajúcu sa na území hlavného mesta na účel podnikania: 
1. Údaje o poplatníkovi: 

obchodné meno, 
adresa miesta podnikania (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba), 
dátum narodenia (fyzická osoba), 
v prípade zmeny alebo zániku poplatkovej povinnosti evidenčné číslo poplatníka 
alebo platiteľa  poplatku, 
bankové spojenie a číslo účtu , 
dominantný predmet podnikania, resp. činnosti. 

2. Údaje o nehnuteľnostiach, v ktorých vzniká poplatková povinnosť: 
typ nehnuteľnosti, 
adresa,  
mestská časť, 
katastrálne územie, 
číslo listu vlastníctva,  



5 
 

parcelné číslo,  
súpisné číslo/orientačné číslo,  
identifikačné číslo bytu  
adresa všetkých prevádzok na území hlavného mesta vrátane miesta podnikania 
alebo sídla, 
vzťah poplatníka k nehnuteľnosti, 
priemerný počet zamestnancov za uplynulý rok,  
počet lôžok pri rekreačných a ubytovacích zariadeniach a nemocniciach, 
počet stoličiek pri reštauračných zariadeniach, 
priemerný počet žiakov/študentov za uplynulý školský rok. 

3. Náležitosti zberu a prepravy komunálneho odpadu:.   
určené odvozné miesto (najmä ak je odlišné od adresy nehnuteľnosti), 
typ zberných nádob, 
určený počet zberných nádob, 
určený interval odvozu, 
počiatočný stav typu a určeného  počtu zberných nádob a intervalu odvozu,  
v prípade zmeny počiatočný stav a stav pred uskutočnením zmeny,  
pri zániku koncový stav. 

4. Dátum vzniku poplatkovej povinnosti. 
5. Dátum zmeny poplatkovej povinnosti. 
6. Dátum zániku poplatkovej povinnosti. 
7. Údaje o kontaktnej osobe: 

meno a priezvisko, 
adresa, 
telefón,  
fax,  
e-mail. 

8. Vyhlásenie poplatníka o pravdivosti údajov uvedených v ohlásení. 
9. Zoznam príloh. 
10. 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. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, 
ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2005, všeobecne záväzným nariadením hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2007, všeobecne záväzným nariadením hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 9/2008, všeobecne záväzným nariadením hlavného 
mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1/2011 a  týmto všeobecne záväzným nariadením. 

Čl. IV 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2012. 
 
 

Milan Ftáčnik  v.r. 
primátor 


