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Všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 14/2016 

z 8.12.2016 

ktorým sa mení a 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 

v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 5/2013,  všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 11/2014, všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 3/2015 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č.  4/2016 

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 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. 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, všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014,  všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 3/2015 a všeobecne záväzného 

nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 sa mení a dopĺňa takto:  

1. V § 1 odsek 1 sa slová „komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na 

území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), okrem 

elektroodpadov, použitých batérií a akumulátorov pochádzajúcich od fyzických osôb a 

biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu“ nahrádzajú slovami 

„činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, činnosti nakladania s biologicky 

rozložiteľným komunálnym odpadom, triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré 

sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným 

triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená 

zodpovednosť výrobcov a náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného 

predpisu.1b)“. 

2. V § 1 odsek 1 sa vypúšťajú odkazy 1 a 1a. 

3. V § 1 odsek 1 sa nad bodku za slovom „predpisu“ umiestňuje odkaz 1b. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie: 
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„1b) § 77 odsek 1 písm. a) až e) zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 

poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 79/2015 Z. z. a 

§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“. 

4. V § 1 odsek 2 sa za slová „hlavného mesta“ vkladajú slová „Slovenskej republiky Bratislavy 

(ďalej len „hlavné mesto“)“ a za slová „množstvový zber“ sa vkladajú slová „zmesového 

komunálneho odpadu a množstvový zber drobného stavebného odpadu.“. 

V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „§ 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“ nahrádza citáciou „§ 80 ods. 4  zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 2 ods. 5 písm. k) všeobecne záväzného nariadenia 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi 

odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy a o zmene a doplnení 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.“. 

5. V § 1 odsek 2 sa vypúšťajú druhá veta a odkaz 3. 

6. V § 1 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú: 

„(3) Množstvový zber zmesového komunálneho odpadu sa uskutočňuje zapojením do 

systému zberu podľa typu a počtu zberných nádob, kontajnerov na zmesový komunálny 

odpad, lisovacieho kontajneru na zmesový komunálny odpad a intervalu odvozu.3a) Poplatok 

za zmesový komunálny odpad sa určuje ako súčin frekvencie odvozov, sadzby a objemu 

zbernej nádoby, ktorú poplatník užíva v súlade so zavedeným systémom zberu komunálnych 

odpadov.3b) V prípade lisovacieho kontajnera sa zisťuje hmotnosť odpadu a poplatok sa 

určuje ako súčin zistenej hmotnosti odpadu a stanovenej sadzby. 

(4) Množstvový zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje prostredníctvom 

zberných dvorov alebo iných zariadení na zber komunálnych odpadov a drobných 

stavebných odpadov.3c) Prevádzkovateľ zberného dvora zabezpečuje odváženie množstva 

odovzdaného drobného stavebného odpadu, vystavenie vážneho lístku ako podkladu pre 

určenie poplatku. Poplatok sa určuje ako súčin zistenej hmotnosti odpadu a stanovenej 

sadzby.3d)“. 

V odseku 3 sa nad bodku za slovami „intervalu odvozu“ umiestňuje odkaz 3a. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie: 

„3a) § 9 ods. 1 až 7 a § 10 ods. 1 až 4 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016.“. 

 

V odseku 3 sa nad bodku za slovami „komunálnych odpadov“ umiestňuje odkaz 3b. 
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Poznámka pod čiarou k odkazu 3b znie: 

„3b) § 79 ods. 1 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za 

komunálne odpady a drobné stavebné odpady.“ 

 

V odseku 4 sa nad bodku za slovami „stavebných odpadov“ umiestňuje odkaz 3c. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3c znie: 

„3c) § 19 ods. 6 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č.4/2016.“. 

V odseku 4 sa nad bodku za slovami „stanovenej sadzby“ umiestňuje odkaz 3d. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie: 

„3d) § 19 ods. 5 až 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 4/2016.“. 

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.     

7. V § 1 odsek 5 sa slová „spôsob, formu a miesto na zaplatenie poplatku a podmienky 

zníženia poplatku.“ nahrádzajú slovami „spôsob a lehotu na zaplatenie poplatku,  

podmienky na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti a podmienky, ktorých splnenie 

má poplatník preukázať, podmienky a podklady, ktoré má poplatník predložiť pri odpustení 

poplatku.5)“. 

8. V § 1 odsek 5  sa vypúšťa odkaz 4. 

9. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa citácia „§ 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov nahrádza citáciou „§ 82 ods. 1 a 2, § 83 ods. 1 a 2 zákona č. 582/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov“. 

10. V poznámke pod čiarou k odkazu 18 sa citácia „§ 80 zákona č. 582/2004 Z. z. nahrádza 

citáciou „§ 80 ods. 1 písm. a) až c) a ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z. v znení zákona č. 

460/2011 Z. z.“. 

11. V § 3 odsek 3 sa za slovo „nariadenia“ vkladajú slová (fyzické osoby)“. 

12. V § 3 odsek 4 sa za slovo „nariadenia“ vkladajú slová „(právnické osoby a fyzické osoby 

podnikatelia)“. 

13. § 3 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú: 

„(5) Náležitosti oznámenia o vzniku poplatkovej povinnosti k miestnemu poplatku za 

drobné stavebné odpady sú uvedené v prílohe č. 3 tohto nariadenia. 

(6) Náležitosti vážneho lístku sú uvedené v prílohe č. 4 tohto nariadenia.“. 

14.  V § 4 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1. 

15. V § 4 písmeno c), d) a e)  sa za slová „110 l“ vkladajú slová „alebo 120 l“. 

16. § 4 sa dopĺňa písmenami f) a g), ktoré znejú: 

„f) 0,078 eura za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín, 
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g) 0,1659 eura za 1 kilogram zmesového komunálneho odpadu v lisovacom kontajneri.“. 

17. V § 5 odsek 1 sa za slovo „poplatok“ vkladajú slová „za zber, prepravu a zneškodňovanie 

zmesového komunálneho odpadu zo zberných nádob okrem lisovacieho kontajnera“. 

18. V § 5 odsek 3 znie: 

 „(3) Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie drobného stavebného odpadu sa určuje 

ako súčin sadzby poplatku a celkovej hmotnosti odpadu odovzdaného na zbernom dvore 

alebo na inom  zariadení na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. 

Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ oprávnená na zber drobného stavebného 

odpadu podľa osobitného predpisu18a) vystaví vážny lístok ako podklad na zaplatenie 

poplatku za odovzdaný drobný stavebný odpad na mieste zberného dvora alebo na inom 

zariadení na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov. Poplatok sa určí 

na základe vystaveného vážneho lístku a splnenej oznamovacej povinnosti poplatníka 

dokladom na úhradu poplatku, v ktorom správca poplatku určí splatnosť poplatku.“. 

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie: 

„18a) § 19 odsek 5 až 7 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy č. 4/2016.“. 

19. Nadpis nad § 6 znie: 

„Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku určeného dokladom na úhradu“. 

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

„§ 6a 

Spôsob a lehota na zaplatenie poplatku určeného rozhodnutím 

(1) Pri množstvovom zbere určenie poplatku spôsobom podľa súčinu počtu, objemu  

zbernej nádoby, sadzby a frekvencie odvozu správca poplatku určí poplatok poplatníkovi 

rozhodnutím o určení poplatku (ďalej len „rozhodnutie“). 

(2) Výšku poplatku určí správca poplatku v rozhodnutí na celé zdaňovacie obdobie, 

ktorým je kalendárny rok. 

(3) Správca poplatku určí v rozhodnutí platenie poplatku v splátkach. Splátky 

poplatku sú splatné v lehotách určených v rozhodnutí, ktorým sa určuje poplatok. Poplatník 

môže poplatok určený v rozhodnutí na celé zdaňovacie obdobie v splátkach, zaplatiť aj 

naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.  

(4) Ak sa poplatok platí mesačne, poplatok sa platí v splátkach rovnomerne v 1/12 

ročnej výšky poplatku na nasledujúci kalendárny mesiac. Ak sa poplatok platí štvrťročne, 

poplatok platí v splátkach rovnomerne v ¼ štvrťročne ročnej výšky poplatku na nasledujúci 

kalendárny štvrťrok. 

(5) Správca poplatku v rozhodnutí okrem ustanovených náležitostí20a) uvedie číslo 

účtu správcu poplatku, kód banky, peňažný ústav, variabilný symbol, konštantný symbol, v 

prípade potreby špecifický symbol platby alebo informáciu pre správcu poplatku.  
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(6) Poplatník je povinný označiť platbu poplatku platobnými údajmi uvedenými 

v odseku 5.19) 

(7) V prípade dočasnej úpravy zapojenia do systému zberu,20b) počas ktorej sa 

prerušuje určený interval odvozu, správca poplatku odpustí poplatok rozhodnutím za 

obdobie podľa § 7b odsek 1 tohto nariadenia.“.  

V § 6a ods. 5 sa nad slovo „náležitostí“ umiestňuje odkaz 20a. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie: 

„20a) § 63 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

V § 6a ods. 7 sa nad čiarku za slovom „zberu“ umiestňuje odkaz 20b. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie: 

„20b) § 8 všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 

4/2016.“. 

21. § 7 sa vypúšťa. 

22. Za § 6a sa vkladajú § 7a a 7b, ktoré vrátane nadpisu znejú: 

„§ 7a 

Podmienky na vrátenie poplatku 

Správca poplatku vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi, ktorému v 

priebehu zdaňovacieho obdobia zanikla poplatková povinnosť alebo došlo k zmene 

poplatkovej povinnosti a súčasne preukáže splnenie správcom poplatku ustanovených 

podmienok: 

a) poplatník, ktorým je fyzická osoba, preukáže skončenie trvalého, alebo prechodného 

pobytu alebo práva užívať nehnuteľnosť uvedenú v § 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia 

písomným potvrdením príslušného orgánu, potvrdzujúcim túto skutočnosť, 

b) poplatník, ktorým je fyzická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť podľa 

§ 2 ods. 1 písm. a) tohto nariadenia; poplatník, ktorým je právnická osoba podľa § 2 ods.1 

písm. b) tohto nariadenia a poplatník, ktorým je podnikateľ podľa § 2 ods.1 písm. c) tohto 

nariadenia, preukáže zánik oprávnenia užívať alebo užívania nehnuteľnosti na území mesta 

písomnou dohodou, preukazujúcou túto skutočnosť v súlade s právnymi predpismi  

napríklad dohodou o skončení nájmu, odstúpením od nájomnej zmluvy, výpoveďou z 

nájmu, nájomnou zmluvou (skončenie doby nájmu dohodnutého na dobu určitú), kúpnou 

zmluvou, 

c) podmienkou na vrátenie poplatku z dôvodu zníženia alebo odpustenia poplatku je 

splnenie oznamovacej povinnosti alebo podanie žiadosti o zmene v poplatkovej povinnosti 

podľa prílohy č. 1 alebo prílohy č. 2 tohto nariadenia a súčasne splnenie podmienok a 

predloženie podkladov ustanovených správcom poplatku v písm. b) tohto paragrafu a v § 7b 

ods. 2 písm. a) až e) tohto nariadenia. 

§ 7b 

Podmienky na odpustenie poplatku 
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(1) Správca poplatku odpustí poplatok za obdobie, za ktoré poplatník preukáže 

splnenie nasledovných podmienok, a to: 

a) ak sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava alebo nezdržiaval na území 

hlavného mesta,  

b) v prípade pozastavenia prevádzky škôl a školských zariadení20c) v období letných a 

zimných školských prázdnin a v prípade pozastavenia prevádzky vysokých škôl20d) v období 

vysokoškolských letných prázdnin, 

c) ak neužíva nehnuteľnosť slúžiacu na individuálnu rekreáciu v období mesiacov 

november až február nasledujúceho roku. 

(2) Poplatník preukáže splnenie podmienok podľa odseku 1 tohto ustanovenia a 

predloží podklady nasledovne: 

a) potvrdenie od zamestnávateľa, že vykonáva prácu mimo hlavného mesta vrátane 

dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v mieste výkonu práce, napríklad zmluvu o ubytovaní 

alebo nájomnú zmluvu s potvrdením jej platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní, 

b) potvrdenie od agentúry, ktorá sprostredkovala prácu v zahraničí alebo potvrdenie o 

štúdiu v zahraničí vrátane dokladu, ktorý preukazuje ubytovanie v zahraničí, zmluvu o 

ubytovaní alebo nájomnú zmluvu s potvrdením jej platnosti, potvrdenie o dočasnom 

ubytovaní,  

c) potvrdenie vecne príslušného úradu o pobyte v zahraničí vrátane dokladu, ktorý 

preukazuje ubytovanie v zahraničí, napríklad zmluvu o ubytovaní alebo nájomnú zmluvu s 

potvrdením jej platnosti, potvrdenie o dočasnom ubytovaní, 

d) písomné oznámenie škôl, školských zariadení a vysokých škôl o pozastavení 

prevádzky v čase školských prázdnin podľa ods. 1 písm. b) tohto ustanovenia, 

e) čestné prehlásenie poplatníka v prípade podľa ods. 1 písm. c) tohto ustanovenia.“. 

V § 7b ods. 1 písm. b) sa nad slovo „zariadení“ umiestňuje odkaz 20c. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 20c znie: 

„20c) Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“. 

V § 7b ods. 1 písm. b) sa nad slovo „škôl“ umiestňuje odkaz 20c. 

Poznámka pod čiarou k odkazu 20d znie: 

„20d) Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov.“. 

23. Za § 11b sa vkladá § 11c, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„§ 11c 

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej k 1. januáru 2017 

Ustanovenie § 6a tohto nariadenia sa od 1. januára 2017 do 31. októbra 2017 neuplatňuje a 

uplatní sa prvý krát na zdaňovacie obdobie roku 2018.“. 



 

7 

 

24. Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisu znejú: 

 „Príloha č. 3  

k všeobecne záväznému nariadeniu č. 13/2012 

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava       FO 

Primaciálne námestie 1 

814 99 Bratislava              

Evidenčné číslo zapojenia: ....................... 

                            (vypĺňa správca 

poplatku) 

OZNÁMENIE  VZNIKU POPLATKOVEJ POVINNOSTI K MIESTNEMU POPLATKU ZA 

DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY  

podľa zákona č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 

 

FYZICKÁ OSOBA 

       A.  IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  POPLATNÍKA   

 

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

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

Adresa trvalého/prechodného pobytu:  .................................................................................................. 

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

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

 

B.   ÚDAJE  O ZBERNOM DVORE 

Adresa zberného dvora: ..................................................................................................................... 

 

C.  SPÔSOB  PLATBY  POPLATKU: 

 

□  bezhotovostným prevodom na účet správcu poplatku 

□  poštovým peňažným poukazom 
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□  v hotovosti do pokladne správcu poplatku 

 

D.  POVINNÁ PRÍLOHA 

 

□  vážny lístok vystavený zberným dvorom pri odovzdaní drobného stavbného odpadu 

 

 Vyhlásenie:  

Týmto vyhlasujem, že všetky uvedené  informácie sú správne a úplné a súhlasím bez výhrad, aby 

tieto údaje boli zhromažďované, spracované a uchovávané v informačnom systéme správcu 

miestnych daní a poplatkov a poskytnuté na ďalšie spracovanie oprávnenej osobe v súlade so 

zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov výhradne za účelom zabezpečenia realizácie zberu a prepravy 

komunálneho odpadu na území hlavného mesta a jeho následného zhodnotenia alebo zneškodnenia.  

 

Dátum oznámenia: ...................................         

      

.................................................................. 

                                                                                                                 podpis poplatníka 
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Príloha č. 4 

k všeobecne záväznému nariadeniu č. x/2016 

 

Vážny lístok 

Prevádzkovateľ: 

Odvoz a likvidácia odpadu, a. s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava 

Prevádzka: 

IČO 00 681 300 IČ DPH SK 202 0318 256 

 

Číslo vážneho lístku:     Dátum: 

 

Pôvodca odpadu: (Zákon o odpadoch § 2, odsek 2): OLO [     ] 

 

EV.Č.V.: 

Príchod: hh:mm  Odchod: hh:mm 

Brutto  tarra  netto  katalógové číslo/druh odpadu 

[kg]  [kg]  [kg]   

 

Zástupca pôvodcu odpadu/držiteľa odpadu súhlasí s uvedenou hmotnosťou odpadu. Za 

zaradenie odpadu podľa katalógu odpadov je podľa zákona o odpadoch (§19, odsek 1, 

písmeno a) zodpovedný držiteľ odpadu. 

Potvrdzujem, že som sa oboznámil s pravidlami BOZP a OPP, s možnými rizikami 

v prevádzke OLO, a .s. a podmienkami prijatia odpadu na zberný dvor alebo inam určené 

miesto na zber drobných stavebných odpadov, zaväzujem sa ich dodržiavať a som si vedomý 

možných následkov zo strany OLO, a. s. pri ich nedodržaní. 

 

 

 

Obsluha:       Za držiteľa: 

 

        Podpis:“. 

25. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie: 
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 „§ 12a 

Zrušovacie ustanovenie 

Zrušuje sa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy č. 3/2015, ktorým sa mení a 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 v znení všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014.“.  

Čl. II 

Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 4/2016 sa mení nasledovne: 

1. V § 8 sa vypúšťajú odsek 4 písmeno c) a odsek 5. 

 

Čl. III 

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 zo zmien a doplnení vykonaných všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 5/2013, všeobecne záväzným nariadením hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 11/2014 a všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2016  tak, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných 

týmto nariadením. 

Čl. IV 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017, okrem ustanovenia § 6a, ktoré 

nadobúda účinnosť 1. novembra 2017 s uplatnením na zdaňovacie obdobie kalendárneho roku 

2018.  

 

 

JUDr. Ivo Nesrovnal, v. r. 

primátor 
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