
 

 

Všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

 
č. 11/2014 

z 23. októbra 2014, 
 

ktorým sa mení 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 

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 neskorších predpisov a § 83 
zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom  poplatku za komunálne odpady 
v znení neskorších predpisov sa uznieslo: 
 

Čl. I 

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 v znení 
všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 sa 
mení takto: 
 
1. V § 1 odsek 1 znie: 

„(1) Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej 
len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú 
na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), 
okrem elektroodpadov,1) použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických 
osôb a biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu.1a)“. 
 

2. § 4 a § 5 vrátane nadpisu znejú: 
„§ 4 

Sadzba poplatku 

(1) Sadzba poplatku na území hlavného mesta je nasledovná: 

a)    0,01509 eura za 1 liter pre 1 100 l kontajner,  

b)    0,02212 eura za 1 liter pre 240 l zbernú nádobu, 

c)    0,03017 eura za 1 liter pre 110 l zbernú nádobu,  

d)   0,01207 eura za 1 liter pre 110 l zbernú nádobu pre jednu samostatne bývajúcu 
osobu v rodinnom dome,  
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e)   0,02413 eura za 1 liter pre 110 l zbernú nádobu pre dve samostatne bývajúce 
osoby v rodinnom dome. 

(2) Pre účely určenia poplatku pre 120 l zbernú nádobu sa použije sadzba 
stanovená pre 110 l zbernú nádobu a objem 110 l.   

 
§ 5 

Určenie poplatku 

(1) Poplatok sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu zbernej 
nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych 
odpadov a drobných stavebných odpadov. 

(2) 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. 

(3) 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.“. 

  
 
 

Čl. II 
Účinnosť 

Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2015. 
 
 
 
 

 
 
 

Milan Ftáčnik v. r. 
primátor 


