
 

 

                  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
            Primaciálne námestie 1 
            814 99 Bratislava 

  

 

 

Oznámenie o zmene v zapojení v systéme zberu – triedený zber biologicky rozložiteľného 

kuchynského odpadu z domácností 

podľa § 6 ods. 1 písm. b) a  § 7 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 11/2021, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy  

 

Evidenčné číslo zapojenia do systému zberu KO:  

 

A. Identifikačné údaje držiteľa odpadu/správcu nehnuteľnosti: 
 

Meno a priezvisko: ....................................................................................................Titul: .................................  

Rodné číslo: .......................................................................................................................................................... 

Adresa trvalého pobytu: ........................................................................................................................................ 

Adresa prechodného pobytu: ................................................................................................................................ 

Adresa na doručenie písomností: ......................................................................................................................... 

Telefón: .......................................................  E-mailová adresa: .......................................................................... 

Správca nehnuteľností 1): .................................................................................................................................. 

Obchodné meno/názov správcu nehnuteľnosti: ................................................................................................... 

Sídlo: ...................................................................................................................... IČO: ..................................... 

Zastúpený: ....................................................  Bytový dom/budova: ..................................................................... 

Telefón: .........................................................  E-mailová adresa: ........................................................................ 

1)  § 2 ods. 14  písm. c) VZN č. 6/2020 

 

B.  Zmena v zapojení v systéme zberu ku dňu:      ......................................................................................... 

podľa § 6 ods. 1 písm. b) a  § 7 ods. 1 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 
6/2020 a VZN č. 11/2021 

 
1. Údaje o mieste zapojenia do systému zberu KO: 

Odvozné miesto: .....................................................  Parcelné číslo: ................................ KÚ: ............................ 

Stanovište: ............................................................................................................................................................ 

Druh nehnuteľnosti: ............................................................................................................................................... 

  

Dôvod zmeny:  zavedenie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu na území 
hlavného mesta SR Bratislavy 

Druh zmeny:         dodanie zbernej nádoby (BRKOD) 

 

2.   Počet bytových jednotiek rodinný dom:   .................................... 

3.   Počet pôvodcov odpadu v bytovom dome, v ostatných budovách na bývanie:  ................................... 

4.   Typ a počet zbernej nádoby (BRKOD): 
       v súlade s § 13a ods. 3 a ods. 4 VZN č. 11/2021 
 

Rodinné domy: 
 

        zberná nádoba 20-23 l              počet: ................................  

        zberná nádoba 120 l                 počet: ................................  
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Komplexná bytová výstavba - bytové domy a ostatné budovy na bývanie: 

Zberová kapacita v jednotkách objemu je dostupná pre každého obyvateľa počas jedného kalendárneho roka 
s minimálnym objemom 250 litrov. Zberová kapacita sa získa súčinom objemu dostupných zberných nádob a 
frekvencie ich odvozu. 
 
        zberná nádoba 120 l                 počet: ................................  

        zberná nádoba 240 l                 počet: ................................  

 

 
V Bratislave dňa................................                                          ________________________________ 

                                                                                                      Držiteľ odpadu/správca nehnuteľnosti 

Poučenie: 

Držiteľ odpadu, ako dotknutá osoba, zároveň berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako 
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, za účelom plnenia povinností na úseku nakladania 
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi a VZN č. 11/2021, ktoré mení a dopĺňa všeobecne 
záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi 
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. 
Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR) a zákonom č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú 
len v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch orgánom verejnej moci (najmä súdnym 
exekútorom, súdom, notárom, správcom konkurznej podstaty, správe katastra nehnuteľností, peňažným 
ústavom, Sociálnej poisťovni, Finančnému riaditeľstvu, daňovým úradom, prokuratúre, orgánom činným 
v trestnom konaní). Prenos do tretích krajín sa neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú 
v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť 
právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie 
spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie 
týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného 
mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného 
mesta. Poskytnutie osobných údajov je zákonnou povinnosťou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok 
nemožnosť vyhoveniu žiadosti a plnenia zákonnej povinnosti. 
 
Súhlas so spracúvaním osobných údajov: 

 
Svojím podpisom udeľujem súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov za účelom plnenia povinností na 
úseku nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Súhlas udeľujem na obdobie, ktoré 
je nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. 
 
Ako dotknutá osoba vyhlasujem, že som si vedomá svojich práv v zmysle čl. 15 až 22 nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 
pohybe takýchto údajov a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, hlavne svojho práva udelený súhlas odvolať a to zaslaním žiadosti na adresu sídla 
prevádzkovateľa alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu mojepravo@bratislava.sk.Všetky 
informácie podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb 
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov mi boli riadne poskytnuté.  
 
Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne.  
 
V Bratislave dňa: ............................. 
 
 
          ...................................................... 

                                                                         Podpis 
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