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N á v r h   u z n e s e n i a 
 
 
Miestne zastupiteľstvo  
po prerokovaní materiálu 
 
 

A.                                               Berie na vedomie 
 
predložený návrh dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva 

 

 
 

B.                                                 odporúča  
 
Ing. Mgr. Dušanovi Pekárovi, starostovi 
 
zaslať súhlasné stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava – Ružinov  primátorovi 
hlavného mesta SR Bratislavy 
 
 
 

T: ihneď po podpise uznesenia 
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Dôvodová správa 
 
 

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy požiadal svojim listom 
datovaným ku dňu 21.9.2016  a doručeným dňa 05.10.2016 požiadal starostu mestskej časti 
Bratislava – Ružinov na základe Rozhodnutia č.6/2013 primátora hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy o príprave, schvaľovaní a vydávanú všeobecných záväzných právnych 
predpisov a interných predpisov, v súlade s čl. 103 ods. 2 Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy 
v znení dodatku č.3 (ďalej len „pravidlá“) o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Ružinov k návrhu dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy (ďalej len „návrh dodatku“) v oblasti odpadového hospodárstva. 
 
Cieľom predloženého návrhu dodatku je : 

- zosúladiť a rozdeliť úlohy samosprávy a prenesených pôsobností medzi Bratislavou 
a jej mestskými časťami s prihliadnutím na to, či jednotlivé samosprávne úlohy sú buď 
celomestského charakteru alebo miestneho významu a či je vhodnejšie ich riešiť na 
úrovni hlavného mesta alebo mestských častí, 

- upresniť niektoré prenesené kompetencie tak, aby v praxi nedochádzalo k nejasnostiam 
pri výklade Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a to v spojení 
s povinnosťami, ktoré vyplývajú zo samotného zákona č. 79/2015 Z. z.  o odpadoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon č. 79/2015 
Z. z.“), 

Najvýznamnejšia zmena sa týka zavedenia rozšírenej zodpovednosti výrobcov za zber 
vytriedených zložiek komunálnych  odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť 
výrobcov za vybrané výrobky t.j. vyhradené výrobky.  
 

Návrh dodatku je zosúladený s  príslušnými ustanoveniami zákona č. 79/2016 Z. z. 
V návrhu dodatku sa zachováva pôvodná koncepcia rozdelenia úloh samosprávy Bratislavy 
a prenesených pôsobností medzi Bratislavou a jej mestskými časťami.  

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava dňa 16.08.2016 vyhodnotilo všetky 
doručené pripomienky z mestských časti Bratislavy a zapracovalo ich do výslednej verzie 
návrhu dodatku. 

Pripomienky mestskej časti Bratislava – Ružinov, ktoré boli zaslané Hlavnému mestu 
Slovenskej republiky Bratislave v stanovisku pod. č. ŽP/CS/13760/2/2014/PAG zo dňa 
15.07.2016 však boli akceptované iba čiastočne. Termín zaslania evidencie a ohlasovacej 
povinnosti pre odpady podľa vyhlášky ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti zo dňa 28. júla 2015 bol 
posunutý zo dňa 10.01.2016 na deň 20.01.2016. 
V návrhu dodatku sú navrhnuté najmä úpravy, kde mestské časti Bratislavy sú povinné podľa 
osobitného predpisu plniť povinnosti, a to najmä: 

a) ohlasovať údaje z evidencie príslušného orgánu štátnej správy odpadového 
hospodárstva podľa § 14 ods. 1, písm. g, 

b) zabezpečuje podľa potreby najmenej 2 x roka zber a prepravu objemných odpadov, 
c) je oprávnená zaviesť a vykonávať triedený zber jedlých olejov a tukov z domácností, 
d) zabezpečuje zber a prepravu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad, a parkov..., 
n), odstraňuje vozidlo z miestnej komunikácie III. a IV. triedy alebo verejného 
priestranstva, ak verejné priestranstvo je vo vlastníctve alebo správe mestskej časti, ak ide 
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o iné miesto, odstraňuje vozidlo, ak s tým súhlasí vlastník pozemku, z ktorého sa vozidlo 
odstraňuje.      

Vecná príslušnosť na prejednanie priestupkov „Na úseku odpadov“ je pre Hlavné mesto 
Slovenskej republiky Bratislavu, a pre jednotlivé mestské časti Bratislavy už daná 
v ustanovení § 115 ods. 3 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. 

V návrhu dodatku sa z hľadiska funkčnej príslušnosti v čl. 68 ods. 4 písm. a.) a v čl. 69 
ods. 3 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky určuje, ktoré z  priestupkov „Na úseku 
odpadov“ podľa § 115 ods. 1 písm. a) až k)  budú prejednávané Hlavným mestom 
Slovenskej republiky Bratislavou, a ktoré z týchto priestupkov budú 
prejednávané jednotlivými mestskými časťami Bratislavy. Samotné prejednávanie 
priestupkov sa tu z hľadiska procesného spravuje špeciálnou právnou normou, a to 
zákonom č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení vo vzťahu ku generálnej právnej 
norme, k zákonu č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v platnom znení. 

 
Návrh dodatku bol prerokovaný na porade starostu dňa 25.10.2016 a miestnej rade MZ 

Bratislava – Ružinov dňa 8.11.2016. 
 
Následne bol návrh dodatku prerokovaný v komisiách : 

• územného plánu, životného prostredia a dopravy (príloha k materiálu), 
• školstva, kultúry a športu (príloha k materiálu), 
• finančnej, podnikateľských činností a informatizácie (príloha k materiálu), 
• mandátovej, legislatívno-právnej a kontroly (príloha k materiálu), 
• sociálnych služieb. 

 
 
Záver : 

Na základe uvedeného Mestská časť Bratislava – Ružinov s predloženým návrhom 
dodatku Štatútu hl. m. SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva súhlasí a odporúča 
starostovi mestskej časti zaslať súhlasné stanovisko po podpísaní uznesenia z MZ Hlavnému 
mestu SR Bratislava. 
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Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Ružinov 
Komisia územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

 
   

     
 
 
 V Bratislave dňa 24. 10. 2016 

 
 
 
 
 
 
     STANOVISKO 
 
Komisie   územného   plánovania,  životného prostredia a dopravy k materiálu ,,Návrh 
dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva“. 
 
Komisia územného  plánovania,  životného prostredia a dopravy na svojom zasadnutí dňa        
24. 10. 2016 prijala nasledovné stanovisko: 

 
 

Komisia sa oboznámila s materiálom a berie na vedomie predložený návrh dodatku Štatútu hl. 
mesta SR Bratislavy v oblasti odpadového hospodárstva. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

              
 
 
 
 
Zapísala:  Ing. arch. Patrícia Rusnáková 
 tajomníčka 
 
 
 

              
 
 

Mgr. Martin Ferák, v. r. 
predseda komisie  
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