
Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
č. 5/2013 

z 26. júna 2013 
 

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 

ktorým sa dopĺňa 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       

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy podľa § 6 ods. 1 
zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, 
§ 11 ods. 5 písm. c) zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej 
republiky Bratislave v znení v zákona č. 535/2008 Z. z., § 39 ods. 6 zákona č. 223/2001 Z. z. 
o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 83 zákona 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady v znení neskorších predpisov 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, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1/2011, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 14/2011 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 13/2012 sa mení a dopĺňa takto: 

1.  V § 2 sa za odsek 6 vkladajú nové odseky 7 a 8, ktoré znejú:   

„(7) Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, potravinársky 
a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení 
a porovnateľný odpad z potravinárskych závodov. 

(8) Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných 
odpadov, ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa osobitného 
predpisu.1b)“. 

Poznámka pod čiarou  k odkazu 1b znie: 

„1b) Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z. z., 
ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov  v znení neskorších predpisov.“.  

Doterajšie odseky 7 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 17.  
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2. V § 2 ods. 9 písmeno c) znie: 

„c) biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad a z parkov, vrátane odpadu 
z cintorínov (napríklad z údržby zelene - lístie, tráva, konáre),“.  

3.  V § 3 odsek 7 znie:  

„(7) Na území hlavného mesta sa nezávadza triedený zber komunálneho odpadu 
pre biologicky rozložiteľné komunálne odpady z dôvodu, že hlavné mesto zabezpečuje 
energetické zhodnotenie týchto odpadov v zariadení na zhodnocovanie odpadov činnosťou 
R1 podľa prílohy č. 2 osobitného predpisu;12a) týmto nie je dotknutá zodpovednosť fyzickej 
osoby - podnikateľa a právnickej osoby, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného 
stravovania (ďalej len "prevádzkovateľ kuchyne“) za nakladanie s biologicky rozložiteľným 
kuchynským a reštauračným odpadom v súlade s § 6a tohto nariadenia.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:   

„12a) Príloha č. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.“.  

Doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 12a sa označuje ako poznámka pod čiarou 
k odkazu 12b. 

4.  § 3 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú: 

„(8) Odsek 7 sa nevzťahuje na biologicky rozložiteľný komunálny odpad zo záhrad 
a z parkov, vrátane odpadu z cintorínov. 

 (9) Na území hlavného mesta so záväznosťou poradia priorít a s cieľom predchádzania 
alebo znižovania nepriaznivých vplyvov vzniku odpadu a nakladania s odpadom a 
znižovania celkových vplyvov využívania zdrojov a zvyšovaním efektívnosti takého 
využívania sa uplatňuje táto hierarchia odpadového hospodárstva: 

a) predchádzanie vzniku odpadu,  

b) príprava na opätovné použitie, 

c) recyklácia,  

d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,  

e) zneškodňovanie.“. 

5. Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:  

„§ 6a 

Povinnosti prevádzkovateľa kuchyne 

(1) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného 
zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, ktorého je pôvodcom.   

(2) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný zabezpečovať nakladanie s  biologicky 
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom v súlade s osobitnými predpismi15b) 

a v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva podľa § 3 ods. 9 tohto nariadenia. 
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(3) Prevádzkovateľ kuchyne nesmie biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad 
ukladať do zberných nádob na vytriedené zložky a zmesový  komunálny odpad.   

(4) Prevádzkovateľ kuchyne primerane zabezpečí skladovanie biologicky rozložiteľného 
komunálneho odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu 
kontajnera nedostali hlodavce, iné živočíchy a hmyz.  

(5) Zberné nádoby musia byť umiestnené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.  

(6) Interval odvozu musí byť v súlade s hygienickými predpismi zohľadňujúc aj teploty 
prostredia (leto/zima), pričom v letnom období interval odvozu musí byť vyšší.  

(7)  Ak prevádzkovateľ kuchyne zabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie 
prostredníctvom inej osoby, musí mať na tento účel s ňou uzatvorenú zmluvu. Táto osoba 
musí byť oprávnená na nakladanie s odpadmi v súlade s osobitnými predpismi.15b) 

(8) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s biologicky 
rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom si zabezpečuje sám alebo 
prostredníctvom inej osoby, s ktorou uzatvoril zmluvu, a to do jedného mesiaca odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia alebo jedného mesiaca odo dňa podpísania tejto 
zmluvy.  

(9) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským 
a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.  

(10) Prevádzkovateľ kuchyne je povinný na vyžiadanie hlavného mesta poskytnúť pravdivé 
a úplné informácie súvisiace s nakladaním s biologicky rozložiteľným kuchynským 
a reštauračným odpadom.“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 15b znie:   

„15b) Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 39/2007 
Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 355/2007 o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Nariadenie (ES) č. 1069/2009 v platnom znení.“. 

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 sa dopĺňa 
takto: 

V § 1 ods. 1 sa za slovo „elektroodpadov“ vkladajú slová „a biologicky rozložiteľného 
kuchynského a reštauračného odpadu1a)“. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:  

„1a) § 39 ods. 2 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení zákona č. 343/2012 Z. z.“. 
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Čl. III 

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby 
vyhlásil úplné znenie 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, ako vyplýva zo zmien a doplnení 
vykonaných všeobecne záväzným nariadením  hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 3/2002, nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 86/2003 
Z. z., všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 5/2004, všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 8/2005, všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 1/2011, všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
č. 14/2011, všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta Slovenskej republiky 
Bratislavy č. 13/2012 a týmto všeobecne záväzným nariadením. 

Čl. IV 

 Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa splnomocňuje, aby 
vyhlásil úplné znenie 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, ako 
vyplýva z doplnení vykonaných týmto všeobecne záväzným nariadením. 

Čl. V 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. augusta 2013. 
 
 
 
 

Milan Ftáčnik v. r.  
primátor  

 


