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:Mgr. 1{udo[f 1Cusý
starosta

CBratisCava - Nooé :Mesto

Bratislava, dňa 05. 11. 2012
Č. j.: Star - 1479/20121MKA

Vážený pán primátor,

dňa 11.10.2012 som obdržal návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta
Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady, ktorým sa súčasne mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného
mesta SR Bratislavy Č. 1212001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými
odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy.

Vzhľadom na skutočnosť, že najbližšie zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej
časti Bratislava: '- Nové Mesto sa bude konať až v termíne 13.11.2012, zasielam Vám
v prílohe stanovisko bez vyjadrenia tohto orgánu, aby bol stanovený termín jeden mesiac v
zmysle čl. 8 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy dodržaný.

Vzh1'adom na termín zaslania stanoviska k návrhu, Vám oznamujeme, že Miestnemu
zastupiteľstvu bude predložená už len informácia o návrhu VZN spolu so stanoviskom, ktoré
Vám zasielame.

S úctou

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, Csc.
primátor
Hlavného mesta SR Bratislavy
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne námestie č.l
841 99 Bratislava

príloha:
• stanovisko

Co: starosta, odd. ŽPaÚP - ala
Vybavuje: Ing. Kamhiyehová



Stanovisko mestskej časti Bratislava - Nové Mesto k návrhu VZN hl. m. SR Bratislavy
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o zmene

a doplnení VZN hl. m. SR Bratislavy č. 12/2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy

v znení neskorších predpisov

K predloženému zneniu ČL. l návrhu nariadenia máme nasledovné pripomienky:

• Názov všeobecne záväzného nariadenia

Podľa zákona Č. 460/2011 Z. z., ktorým sa mení a doplňa zákona Č. 582/2004 Z. z.
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov znie nadpis Desiatej časti zákona
§77 s účinnosťou od Ol. 12. 2012 "Poplatok" a nie "Miestny poplatok za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady ...", tj. názov všeobecne záväzného
nariadenia nekorešponduje s platným zákonom.

• Znenie § l ods. 1 a ods. 4 Čl. l je nutné upravit' nasledovne:

(1) P-oplatok sa platí ...
(4) Správu dane vykonáva hlavné mesto (ďalej len "správca dane").

• Znenie§2 ods. 2 Čl. lje nutné upravit' nasledovne:

(2) "Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu dane vyberá ..."

• Znenie §2od. 3 Čl. Ije nutné upravit' nasledovne:

(3) Platiteľ poplatku a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok
správcovi dane odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku správcovi
dane ručí platiteľ poplatku.

• Upraviť text celého znenia návrhu v zmysle zákona č. 460/2011 Z.z., ktorým
sa mení a doplňa zákona Č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších
predpisov, tak ako je uvedené vyššie.

K predloženému zneniu Čl. II návrhu nariadenia máme nasledovné pripomienky:

• bod 2. Čl. II návrhu nariadenia, ktorým sa mení znenie §4 ods. 3 VZN hlavného
mesta SR Bratislavy Č. 1212001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území hlavného mesta SR Bratislavy

Nesúhlasíme s novým znením ustanovenia. Nové ustanovenie navrhujeme
doplnit' k pôvodnému Zneniu nasledovne:

(4) "V závislosti od skutočne produkovaného 'množstva odpadu alebo od
predpokladaného množstva komunálneho odpadu moze správca
nehnuteľnosti počet kontajnerov a zberných nádob a interval odvozu
upraviť po dohode s oprávnenou osobou odlišne; pôvodca komunálneho



odpadu moze požiadať o vykonanie mimoriadneho odvozu vprípade
.nadmernej produkcie odpadu".

Zdôvodnenie:
Pôvodné ustanovenie bolo výhodné pre bytové domy, kde súčasťou kontajnerového

stojiska je tzv. zberné hniezdo .. Mestská časť Bratislava - Nové Mesto prideľuje
žiadateľom nenávratny finančný príspevok na vybudovanie uzamykateľného
kontajnerového stojiska, ktorého súčasťou musí byť i zberné hniezdo. Táto skutočnosťje
jednou z podmienok pridelenia NFP. Cieľom je trvalo udržateľná čistota verejných
priestranstiev, ktorá sa zabezpečí tým, že stojisko je uzamykateľné.

Pri motivovaní správcov bolo toto ustanovenie jedným z argumentov, ktoré sme
využívali, vzhľadom na skutočnost: že takto zabezpečené stojisko slúži výhradne pre
vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, ku ktorému prináleží stojisko a
zabezpečením triedeného zberu môže dôjsť k zníženiu množstva komunálneho odpadu,
ktorý sa pred zabezpečením takto upraveného stojiska ukladal do zberných nádob na
zmesový odpad Týmto sa znížia náklady na nakladanie s komunálnymi odpadmi
a návratnosť pre vlastníkov je zväčša do 3 - 4 rokov, nehovoriac o znížení nákladov na
čistenie verejných priestranstiev a ich čistoty.

• návrh mestskej časti

a. Žiadame o úpravu' nezrovnalostí medzi paragrafovým znením nariadenia
a znením jeho prílohy č.l, kde sa uvádzajú podrobnosti systému zberu. l
napriek tomu, že znenie §7 ods. 2 nariadenia hovorí o prednostnom
zabezpečení materiálového zhodnotenia vytriedených zložiek komunálnych
odpadov a zneškodnenia zmesového odpadu v spaľovni na komunálny odpad,
pričom iný spôsob zneškodnenia môže byť použitý v prípade, ak sa
preukázateľne nemôže odpad zhodnodiť materiálovo, resp. zneškodniť v
spaľovni komunálneho odpadu, v prílohe Č. 1 predmetného nariadenia sa v
rámci zložky komunálnych odpadov - objemný odpad, uvádzajú všetky tri
spôsoby na rovnakej úrovni, t.j. podľa tejto prílohy je konečný spôsob
nakladania s odpadom možný akýmkoľvek spôsobom, ktorý je uvedený v
prílohe. Súčasne porovnaním znenia prílohy Č. 1 k nariadeniu pre zložku
komunálneho odpadu Odpad z čistenia ulíc a usmernenia sme zistili, že
usmernenie, napriek zneniu prílohy č. l nariadenia, uvádza ako spôsob
konečného nakladania s týmto druhom odpadu termické zhodnotenie v
spaľovni. Pokiaľ nie je preukázateľne odpad spáliteľný, umožňuje i iné
zneškodnenie. Toto znenie usmernenia je v rozpore s prílohou nariadenia, kde
sa uvádza pre túto zložku komunálneho odpadu ako spôsob zhodnotenia!
zneškodnenia výhradne zneškodnenie na skládke. Pre jasné určenie pravidiel
navrhujem upraviť prílohu č.1, ktorej znenie v súčasnosti môže zvádzať k
nesprávnému vyloženiu si spôsobu nakladania s jednotlivými zložkami
komunálneho odpadu a súčasne o zosúladenie znenia usmernenia s nariadením
a jeho prílohou.

b. Vzhľadom na skutočnosť, že pôvodné VZN Č. 12/2001 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného
mesta SR Bratislavy bolo viacnásobne doplnené a zmenené, odporúčame
z dôvodu prehl'adnosti právnej úpravy podmienok nakladania s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi prijať nové VZN o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, resp. zabezpečit'
úplné znenie tohto VZN.
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Dôvodová správa

A. Všeobecná časť

Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
má nahradiť všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Č. 1312004
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len "poplatok"), ktoré
bolo novelizované všeobecne záväznými nariadeniami hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Č. 9/2005, 1312007, 912008, 1/2011 a 14/2011, úplné znenie číslo 2/2012. Návrhom VZN sa súčasne
mení a dopÍňa 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

Od 1. decembra 2012 nadobúda účinnosť zákon Č. 460/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopÍňa
zákon Č. 58212004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon Č. 582/2004 Z. z.").

Zmeny v zákone Č. 460/2011 Z. z nemajú masívny dopad na doteraz platnú úpravu správy
poplatku na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len "hlavné mesto"). Avšak
úpravy v tomto zákone, ako aj uplatňovanie zákona Č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v praxi od 1. januára 2012 si vyžiadali drobné úpravy
v platnom znení textu- všeobecne záväzného nariadenia. Nakoľko bolo pôvodné všeobecne záväzné
nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Č. 13/2004 viacnásobne doplnené
a zmenené, odporúča sa z dôvodu prehľadnosti právnej úpravy podmienok určovania a vyberania
poplatku prijať nové všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy.

Na území hlavného mesta sa používa množstvový zber. Sadzba poplatku je v zmysle zákona
na hornej hranici vo výške 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych odpadov alebo drobných
stavebných odpadov.

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky na zasadnutí dňa 15. decembra
2011 uznesením číslo 394/2011 prijalo v časti B. úlohu, aby primátor hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy zabezpečil v spoločnosti aLO, a.s. aktualizáciu štatistického merania hmotnosti
odpadu v zberných nádobách typu 110 L, 240 L a 1100 L ako podklad pre novelizáciu všeobecne
záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy o miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Informácia o výsledkoch aktualizácie štatistického merania hmotnosti odpadu v zberných
nádobách typu 110 l, 240 l al 100 l vykonanej spoločnosťou OLO, a.s. bola spracovaná oddelením
životného prostredia a prerokovaná v operatívnej porade primátora (OPP) dňa 28. 05.2012 s tým, že
OPP berie predloženú informáciu na vedomie (zápis z OPP zo dňa 28.05.2012, bod číslo 13a).

V informácii sa uvádzajú nasledovné závery k výsledkom aktualizácie štatistického merania
hmotnosti odpadu za rok 2011:

l. Na základe uvedeného sa odporúča neprijať návrh na zvýšenie koeficientu pre l 100 l kontajner
z výšky 5 na výšku 6 do predloženia finančnej analýzy priemerných nákladov na zabezpečovanie
zberu a následnej prepravy komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov za účelom ich
zhodnocovania a zneškodňovania.



2. Odporúča sa prepracovať štatistické meranie hmotnosti zmesového komunálneho odpadu
v jednotlivých nádobách tak, aby zodpovedali skutočnému stavu použitím vhodnej metódy
štatistického merania.

Na základe uvedeného sa v návrhu VZN o poplatku na rok 2013 nenavrhuje úprava priemernej
hmotnosti odpadu v 110 L zbernej nádobe a koeficientov prepočtu priemernej hmotnosti odpadu v 240
L zbemej nádobe a v 1100 L kontajneri.

Navrhované znenie návrhu VZN obsahuje legislatívno-technické úpravy v súlade s platnými
predpismi, ktorými sú zákon č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok, zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych
daniach a miestnom poplatku v mení zákona č. 460/2011 Z.z. s odloženou účinnosťou od 1. decembra
2012 a zákon č. 223/2001 Z.z. o nakladaní s odpadmi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 223/2001 Z. z. ").

B. Osobitná časť

K čl. l
Znenie textu preambuly sa uvádza do súladu so súčasne platnými predpismi.

K§ 2
V texte pod písmenom a) sa vypúšťajú slová "ktorá má v hlavnom meste trvalý pobyt alebo

prechodný pobyt" z dôvodu, že na území hlavného mesta sa neuplatňuje systém spoplatňovania podľa trvalého
alebo prechodného pobytu fyzickej osoby.

K § 3
V odseku 2 sa uvádza ustanovenie, podľa ktorého oznamovacia povinnosť poplatníka sa považuje

za splnenú zapojením do systému zberu komunálneho odpadu podľa osobitného predpisu. Ustavenie vychádza
zo skutočností, že na území Bratislavy sa používa množstvový systém zberu komunálneho odpadu.

K§ 6
Do textu nariadenia sa dopÍňa ustanovenie v súlade so znením § 98b ods. 1 zákona č. 58212004

Z. z., podľa ktorého ak poplatník neidentifikuje platbu podľa predpísaných platobných symbolov
na doklade na úhradu poplatku, správca poplatku použije zaplatený poplatok v poradí podľa § 98b ods.
2.

K § 7
Upresňuje sa postup pri znížení poplatku pre rodiny s viac ako tromi nezaopatrenými deťmi, a

uvádzajú sa doklady, ktoré predloží poplatník, ak si uplatňuje zníženie poplatku.

K § 9
DopÍňa sa spôsob výpočtu zníženia poplatku a zoznam dokladov, ktoré je povinný žiadateľ

predložiť k žiadosti o zníženie poplatku

K § 8
Ustanovuje sa, že v prípade dočasnej úpravy zapojenia do systému zberu, počas ktorej sa

prerušuje určený interval odvozu komunálneho odpadu, správca poplatku nevystavuje doklad
na úhradu poplatku.
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K čl. II
K bodu 1
Znenie nariadenia sa uvádza do súladu so znením zákona Č. 582/2004 Z.z.

K bodu 2
Ustanovenie sa dopÍňa o definíciu mimoriadneho odvozu, ktorý sa v praxi používa a nebol

v ustanoveniach VZN uvedený.

K bodu 3
DopÍňajú sa ustanovenie dočasnej úpravy zapojenia do systému zberu z objektívne

preukázateľných dôvodov dočasného zániku produkcie na odvoznom mieste.

K bodu 4
Legislatívno-technická zmena, ustanovenie VZN sa uvádza do súladu s Občianskym

zákonníkom.

K bodu 5
Upresňuje sa znenie prechodných ustanovení k dátumu účinnosti nariadenia k 1. januáru 2013.

K čl. III
Navrhuje sa účinnosť nariadenia od 1. januára 2013.



Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

č ./2012
z 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. 53512008 Z. z. 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. l

§ 1
Úvodné ustanovenia

(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len
"poplatok") sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov'je drobné stavebné odpady,
ktoré vznikajú na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len "hlavné
mesto").

(2) Na území hlavného mesta sa uplatňuje množstvový zber.ŕ) Počet 'a typ zberných nádob
a kontajnerov (ďalej len .zberná nádoba") a interval odvozu pre zmesový komunálny odpad
a množstvový zber upravuje osobitný predpis.")

(3) Toto všeobecne záväzné nariadenie určuje poplatníka, platiteľa poplatku, vznik a zánik
poplatkovej povinnosti, oznamovaciu povinnosť, sadzbu poplatku, spôsob, formu a miesto
na zaplatenie poplatku4

) a podmienky zníženia poplatku.')

(4) Správu po:';i~t1;lvykonáva hlavné mesto (d'alej len "správca poplatku").

§2
Poplatník a platiteľ poplatku

(1) Poplatok platí poplatník, ktorým je

l) § 54a zákona č. 223/200 l Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) § 39 ods. 10 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, 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.

3) § 39 ods. 11 písm. b) zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 4 všeobecne záväzného nariadenia
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001 v znení neskorších predpisov.

4) § 83 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady v znení neskorších predpisov.

5) § 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.



a) fyzická osoba, ktorá je na území hlavného mesta oprávnená užívať alebo užíva byt,
nebytový priestor, pozemnú stavbu") alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo
záhradu,") vinicu.t) ovocný sad,") trvalý trávny porast'") na iný účel ako na podnikanie,
pozemok v zastavanom území hlavného mesta okrem lesného pozemku II) a pozemku, ktorý
je evidovaný v katastri nehnutel'ností ako vodná plocha'ŕ) (ďalej len "nehnutel'nost"'),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnutel'nosť nachádzajúcu sa na
území hlavného mesta na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikatel', ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnutel'nosť nachádzajúcu sa na území
hlavného mesta na účel podnikania.

(2) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre správcu poplatku vyberá a za vybraný
poplatok ručí platitel' poplatku.i'') ktorým je

a) vlastník nehnutel'nosti; ak je nehnutel'nosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov
alebo ak ide o bytový dom.l") poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo
správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,

b) správca.V) akje vlastníkom nehnutel'nosti štát, vyšší územný celok alebo obec.

(3) Platitel' poplatku a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok správcovi
poplatku odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku správcovi poplatku ručí platitel'
poplatku. 16)

§3
Vznik a zánik poplatkovej povinnosti a oznamovacia povinnosť

(1) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v § 2 ods. 1
tohto nariadenia, a zaniká dňom, ktorým táto skutočnosť zanikne.

(2) Oznamovacia povinnosť sa považuje za splnenú zapojením sa do systému zberu
komunálneho odpadu podl'a osobitného predpisu. 17)

§4
Sadzba poplatku

Sadzba poplatku na území hlavného mesta je 0,1659 eura za jeden kilogram komunálnych
odpadov alebo drobných stavebných odpadov.

6) § 43a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov.

7) § 9 písm. d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 16211995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise
vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon).

8) § 9 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
9) § 9 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
10) § 9 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
ll) § 3 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z ..
12) § 9 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.
13) § 77 ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
14) Napríklad § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových

priestorov v znení neskorších predpisov.
15) § 6 ods. 2 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov.

§ 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov.
§ 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

16) § 77 ods. 6 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
17) § 5 ods. 2 písm. b) všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2001.



§ 5
Určenie poplatku

(1) Ak ďalej nie je ustanovené inak (odsek 4), poplatok sa urcuje ako sucm intervalu
odvozu, sadzby a hmotnosti odpadu podľa objemu zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva, pričom
hmotnosť odpadu je vypočítaná podľa odsekov 2 a 3.

(2) Pre určenie hmotnosti odpadu v zbernej nádobe sa vychádza z priemernej hmotnosti
odpadu v 110 l zbernej nádobe, ktorá je 20 kg. Pre 240 l zbernú nádobu sa táto priemerná hmotnosť
odpadu násobí prepočítavacím koeficientom 1,6 a pre 1100 l zbernú nádobu prepočítavacím
koeficientom 5.

(3) V prípade jednej samostatne bývajúcej osoby v rodinnom dome, ktorá užíva 110 l zbernú
nádobu s intervalom odvozu jeden krát za dva týždne, sa priemerná hmotnosť odpadu v zbernej
nádobe podľa odseku 2 násobí prepočítavacím koeficientom 0,4 a ak ide o dve osoby, prepočítavací
koeficient je 0,8.

(4) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie zmesového komunálneho odpadu
z lisovacieho kontajnera na zmesový komunálny odpad sa určuje 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.

§'6
Spôsob, forma a miesto na zaplatenie poplatku

(5) Do poplatku sa započíta aj počet mimoriadnych odvozov vykonaných na žiadosť
poplatníka alebo platiteľa' poplatku v príslušnom kalendárnom mesiaci alebo v prípade rodinných
domov v príslušnom kalendárnom štvrťroku.

(1) Správca poplatku vystaví poplatníkovi alebo platiteľovi poplatku doklad na úhradu
poplatku.

(2) Správca poplatku v doklade na úhradu poplatku uvedie číslo účtu správcu poplatku, kód
banky, peňažný ústav, variabilný symbol, konštantný symbol, v prípade potreby špecifický symbol
platby alebo informáciu pre správcu poplatku.

(3) Poplatník je povinný označiť platbu poplatku platobnými údajmi uvedenými
v odseku 2.18

)

(4) Poplatok sa platí mesačne, najneskôr do 20 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
V prípade rodinných domov sa poplatok platí štvrťročne, najneskôr do posledného dňa
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po príslušnom štvrťroku.

(5) Poplatok sa môže platiť:

a) bezhotovostným prevodom na príslušný účet správcu poplatku,

b) poštovým peňažným poukazom na príslušný účet správcupoplatku,

c) pri platbách do 300 eur v hotovosti do pokladne správcu poplatku,

d) prostredníctvom SIPO,

.
18) § 98b ods. 1 zákona Č. 582/2004 Z. z. v znení zákona Č. 460/2011 Z. z.

•



e) inkasom z účtu poplatníka alebo platiteľa poplatku, v tomto prípade poplatník alebo platiteľ'
poplatku oznámi číslo účtu správcovi poplatku.

(6) V prípade platieb podľa písmena d) správca poplatku doklad na úhradu nevystavuje a
nezasiela poplatníkovi alebo platiteľovi poplatku.

(7) Správca poplatku môže na požiadanie poplatníka alebo platiteľa poplatku vystaviť opis
dokladu na úhradu poplatku z evidencie správcu poplatku.

(8) Zúčtovacie vzťahy za úhrady na plnenia výdavkov za odvoz odpadov medzi správcom
bytového domu ako platiteľom poplatku a vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov ako
poplatníkmi v bytovom dome určuje osobitný predpis. 19)

§ 7
Zníženie poplatku

(1) Poplatok sa znižuje, ak poplatníkom je rodina s viac ako tromi nezaopatrenými deťmi
bývajúcimi v spoločnej domácnosti, na štvrté a každé ďalšie dieťa maximálne do výšky určeného
poplatku na jednu osobu a rok, ak býva poplatník v rodinnom alebo bytovom dome.

(2) Správca poplatku zníži poplatok nasledovne:
počet osôb v jednej

domácnosti
dospelí deti

1 4
2 4
1 5
2 5
1 6
2 6
1 7
2 7

a viacdetné

výška úľavy z vypočítaného poplatku
na rodinu

1/5
1/6
2/6
2/7
3/7
3/8
4/8
4/9

ekvivalentne.

max. zníženie poplatku v
eur/rok
33,19
33,19
66,39
66,3'9
99,58
99,59
132,78
132,78

(3) Zníženie poplatku si môže poplatník uplatniť na základe žiadosti, ktorú podá správcovi
poplatku. Zníženie poplatku sa priznáva od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po podaní žiadosti.

(4) Poplatník k žiadosti o zníženie poplatku podľa odseku 1 predloží nasledovné doklady:

a) kópie rodných listov detí, na ktoré má žiadateľ vyživovaciu povinnosť a zároveň bývajú
v spoločnej domácnosti spoplatníkom,

b) potvrdenie o návšteve školy v prípade, že dieťa už nepodlieha povinnej školskej dochádzke.

(5) Poplatníkovi, ktorému bolo priznané zníženie poplatku rozhodnutím hlavného mesta,
vráti správca poplatku rozdiel medzi zaplateným poplatkom a priznaným znížením poplatku
do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

19) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Č. 182/1993 Zb. v znení neskorších predpisov.



1 § 8
Osobitné ustanovenie

V prípade dočasnej úpravy zapojenia do systému zberu, počas ktorej sa prerušuje určený
interval odvozu, správca poplatku nevystavuje doklad na úhradu poplatku.

§ 9
Konanie

Na konanie vo veciach poplatku sa vzt'ahujú osobitné predpisy. 20)

§1O
Sankcie

Sankcie za porušenie poplatkových povinností upravuje osobitný predpis.ŕ")

§11
Prechodné ustanovenia

(1) Ohlásenie vykonané podľa doterajších predpisov sa považuje za splnenie oznamovacej
povinnosti podľa tohto nariadenia.

(2) Oznamovacia povinnosť poplatníka alebo platiteľa poplatku, 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
podl'a osobitného predpisu'ŕ) sa považuje za splnenú.

(3) Poplatník alebo platiteľ poplatku, 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 predpísir") je povinný splniť si oznamovaciu povinnosť podl'a tohto nariadenia do
šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia. Až do splnenia uloženej
povinnosti sa výška poplatku určí podľa údajov v evidencii správcu poplatku ku dňu ukončenia
zmluvy.

(4) Na účely preukázania, že poplatník využíva množstvový zber'") je pre správcu poplatku
rozhodujúci stav v evidencii zapojenia do systému zberu komunálneho odpadu k 1. januáru 2013.

§ 12
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa 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

20) Zákon Č. 582/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Č. 563/2009 Z. z. o správe daní ( daňový poriadok)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších h predpisov.

21) § 155 zákona Č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov.
22) § lO odsek 2 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Č. 12/2001 v znení

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Č. 14/2011.
23) § 10 odsek 3 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Č. 12/2001 v znení

všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy Č. 14/2011.
24) § 81 ods. l zákona Č. 582/2004 Z. z. v znení zákona Č. 460/20 II Z. z.



Čl. II

č. 9/2008, všeobecne záväzného nariadenia hlavného' mesta Slovenskej republiky
Č. 1/20 II a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky
Č. 14/2011.

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 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Č. 1412011 sa mení a dopÍňa takto:

l. V § 2 ods. 13 sa vypúšťa druhá veta.

2. V § 4 odsek 3 znie:

,,(3) Pôvodca komunálneho odpadu môže požiadať o vykonanie mimoriadneho odvozu
v prípade nadmernej produkcie odpadu.".

3. Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý znie:

,,§ 4b
Dočasná úprava zapojenia do systému zberu

(1) Za dočasnú úpravu zapojenia do systému zberu sa považuje prerušenie určeného
intervalu odvozu podľa § 4 tohto nariadenia z objektívne preukázateľných dôvodov zániku
produkcie odpadu na odvoznom mieste podľa odseku 2 a 3.

(2) Správca nehnuteľnosti môže požiadať o dočasnú úpravu zapojenia do systému zberu,
v prípade pozastavenia prevádzky škôl a školských zariadení v období školských prázdnin
a prevádzky vysokých škôl v období vysokoškolských prázdnin. Žiadosť o dočasnú úpravu
zapojenia do systému zberu podá správca nehnuteľnosti hlavnému mestu v lehote najneskôr 15 dní
pred začiatkom školských a vysokoškolských prázdnin.

(3) Správca nehnuteľnosti môže požiadať o dočasnú úpravu zapojenia do systému zberu, ak
sa preukázateľne bude zdržiavať mimo územia hlavného mesta 90 po sebe nasledujúcich
kalendárnych dní. Žiadosť o dočasnú úpravu zapojenia do systému zberu podá správca
nehnut.eľnosti hlavnému mestu v lehote najneskôr 15 dní odo dňa skutočnosti odôvodňujúcej zmenu
produkcie množstva odpadu. Pri posudzovaní žiadosti sa prihliada na § 4 ods. 1 nariadenia.

(4) K žiadosti o dočasnú úpravu zapojenia do systému zberu správca nehnuteľnosti podľa
odseku 3 doloží doklad hodnoverne preukazujúci pobyt mimo územia hlavného mesta, a to najmä

a) potvrdenie od zamestnávateľa, že vykonáva prácu mimo hlavného mesta, vrátane dokladu,
ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce, napríklad potvrdenie o prechodnom
ubytovaní, nájomnú zmluvu s potvrdením jej platnosti,



b) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo potvrdenie o štúdiu v
zahraničí vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v zahraničí, napríklad potvrdenie o
prechodnom ubytovaní, nájomnú zmluvu s potvrdením jej platnosti

c) doklad preukazujúci dočasné uzavretie prevádzky právnickej osoby alebo fyzickej osoby -
podnikateľa,

d) potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí vrátane dokladu, ktorý preukazuje
ubytovanie v zahraničí, napríklad potvrdenie o prechodnom ubytovaní, nájomnú zmluvu s
potvrdením jej platnosti.

(5) V prípade iných dôvodov preukazujúcich dlhodobú zmenu produkcie množstva odpadu
ako je uvedené vodsekoch 2 a 3 sa odvoz môže dočasne pozastaviť len na základe písomného
stanoviska Oddelenia životného prostredia Magistrátu hlavného mesta Slovenskej republiky
Bratislavy.

(6) Ak doklad preukazujúci odôvodnenosť žiadosti me Je v slovenskom jazyku alebo
českom jazyku je potrebné k dokladom priložiť aj preklad.

(7) Doklady uvedené v odseku 4 nie je možné nahradiť čestným vyhlásením.".

4. V § 6 ods. 1 písm. a) sa slovo "prenájom" nahrádza slovom "výpožičku", čiarka na konci sa
nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová "správca nehnuteľnosti je povinný požiadať
o kontajner alebo zbernú nádobu do 15. dní odo dňa vzniku nároku na kontajner alebo zbernú
nádobu alebo ich vrátiť do 15. dní odo dňa zániku tohto nároku, o tejto skutočnosti vystaví hlavné
mesto alebo oprávnená osoba písomné potvrdenie o dodaní a prevzatí kontajnera alebo zbernej
nádoby alebo písomné potvrdenie o odbere kontajnera alebo zbernej nádoby,".

5. Za § 10 sa vkladá nový §10a, ktorý znie:

,,§ 10a

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2013

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
opätovne sa zapojiť do systému zberu do šiestich mesiacov odo nadobudnutia účinnosti tohto
nariadenia. Až do splnenia uloženej povinnosti sa považuje za zapojeného do systému zberu podľa
stavu ku dňu ukončenia zmluvy.".

Čl. III
Účinnosť

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Milan Ftáčnik
primátor


