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Návrh uznesenia: 

 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

s c h v a ľ u j e  

 

stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 

zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktoré tvorí prílohu materiálu. 
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Dôvodová správa 

 

Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy zaslal listom č. MAGS OZP 

53977/2015-347783 zo dňa 5. 10. 2015 a doručeným dňa 19. 10. 2015  starostovi mestskej 

časti Bratislava-Petržalka „Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 

hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia“ (ďalej len „VZN“). 

 Zároveň primátor požiadal podľa § 5 ods. 1 Pravidiel pre prípravu, schvaľovanie 

a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k predloženému návrhu. 

 

K predmetnému návrhu VZN má mestská časť pripomienku z hľadiska legislatívno-

právneho. Táto pripomienka je zapracovaná v priloženom stanovisku, ktorý tvorí prílohu 

materiálu. 

K navrhovaným zmenám, ktoré sú uvedené v dôvodovej správe, mestská časť 

pripomienky nemá. Navrhované zmeny vychádzajú z platných právnych predpisov a sú 

zamerané najmä na: 

 Vyčlenenie prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých 

sa nevzťahuje oznamovacia povinnosť podľa § 6 ods. 4 zákona č. 401/1998 Z. 

z o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov a rozšírenia 

okruhu prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorí sú vyčlenení 

z poplatkovej povinnosti.  

 V prílohe k nariadeniu sa v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. 

z o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov dopĺňajú 

náležitosti oznámenia.  
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         Príloha 

 
Stanovisko 

k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa 

mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 

č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

 

Navrhované záhlavie všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) navrhujeme 

nahradiť novým v znení: „Mestské zastupiteľstvo Bratislavy v zmysle § 6 ods. 2 zák. SNR č. 369/1990 

Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s § 29  zák. č. 377/1990 Zb. o hlavnom 

meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa § 11 ods. 5 písm. c) 

zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej  republiky Bratislave v znení neskorších 

predpisov a podľa § 6 ods. 5 zákona č. 401/1998 Z. z o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 

neskorších predpisov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení“: 

 

Odôvodnenie: 

V navrhovanom záhlaví nariadenia chýba poukaz na ustanovenie § 6 ods. 1 alebo 2, mesta 

zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len „zákon o obecnom zriadení“) v spojení 

s § 29 zákona SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislavy (ďalej len 

„zákon o hlavnom meste“), ktorým sa v záhlaví nariadenia vyjadruje v akej pôsobnosti (originálnej 

alebo prenesenej štátnej správy) orgán územnej samosprávy koná. 

 

Súčasne navrhujeme z názvu „Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Bratislavy“ vypustiť 

slová „hlavného mesta“, pretože podľa § 1a ods. 1 zákona o hlavnom meste v znení zákona 

č. 535/2008 Z. z., citujeme: „Bratislava je samostatný územný samosprávny a správny celok 

Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt (ďalej len "obyvateľ"). 

Bratislava vykonáva územnú samosprávu patriacu obci (ďalej len "samospráva Bratislavy") a plní 

úlohy štátnej správy prenesené na obec zákonom (ďalej len "prenesená pôsobnosť").“ 

Na zdokumentovanie zámeru zákonodarcu nahradiť označenie mesta Bratislavy názvom „Hlavné 

mesto Slovenskej republiky Bratislavy“ názvom „Bratislava“ vyberáme relevantnú časť z dôvodovej 

správy, ktorá bola súčasťou návrhu zákona vydaného po jeho schválení v Z. z. pod č. 535/2008, 

citujeme: 

„Novým ustanovením sa upresňuje postavenie Bratislavy v súlade s ústavou a zákonom SNR 

o obecnom zriadení. Základom úpravy je skutočnosť, že Bratislava je jeden funkčný celok s dvomi 

úrovňami orgánov, z ktorých každá úroveň vystupuje ako obec v rozsahu ustanovenom zákonom 

a štatútom Bratislavy. Dve úrovne sa týkajú tak samosprávnych funkcií, ako aj prenesených 

kompetencií. 

Kým Bratislava je samostatným samosprávnym územným celkom Slovenskej republiky 

(odsek 1), mestská časť je vymedzená ako samosprávny územný celok Bratislavy (odsek 2). Na toto 

postavenie má všetky atribúty – územie, obyvateľov, právnu subjektivitu a pôsobnosť-  vymedzenú 

zákonom a štatútom.“ a ďalej „K bodu 4: Ide o hromadnú terminologickú zmenu vyvolanú terajšou 

nepresnou formuláciou. Doterajšia legislatívna skratka zahmlievala dvojúrovňovú samosprávu a slová 

„hlavné mesto“ sa najčastejšie vykladali tak, že Bratislavu reprezentujú len mestské orgány. Byť 

hlavným mestom Slovenskej republiky je plnenie funkcie a nie osobitný druh obce, a preto 

legislatívna skratka tejto funkcie nemôže byť oficiálnym označením Bratislavy ako obce.“ 

 

Odsek 1 a odsek 2 uvádzané v citácii sa vzťahujú k § 1a zákona o hlavnom meste. V súlade 

s vyššie uvedeným došlo i k úprave názvu v tretej časti zákona o hlavnom meste, ktorý sa zmenil 

z názvu „Postavenie orgánov hlavného mesta“ na „Postavenie mestských orgánov“, tiež napríklad 

názov pod § 12 zákona o hlavnom meste, ktorý sa zmenil z názvu „Primátor hlavného mesta“ 

na názov „Primátor mesta“ po novele zákona o hlavnom meste vykonanej už citovaným zákonom 

č. 535/2008 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2009. 
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Výpis 

z uznesení zo zasadnutia komisie sociálnej a bytovej pri miestnom zastupiteľstve MČ 

Bratislava-Petržalka konanej dňa 11.11.2015 

 

Prítomní: Vladimír Dolinay, Daniela Palúchová, Oľga Adamčiaková, Roman Masár, 

                  Anna Dyttertová, Gabriela Janíková                   

Ospravedlnená: Lucia Štrauchová 

Neospravedlnená:  Miroslava Makovníková Mosná 

 

K bodu 4 / Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu  VZN hl. mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

Bod uviedla:  Ing. Zuzana Juhásová   

 

Hlasovanie: 

Prítomní :       6 

Za (6)     :       Vladimír Dolinay, Daniela Palúchová, Oľga Adamčiaková,     

                       Anna Dyttertová, Gabriela Janíková, Roman Masár 

 Proti:             0 

Zdržal sa:       0 
 

Uznesenie - Komisia sociálna a bytová odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť Stanovisko mestskej časti Bratislava-Petržalka k návrhu VZN 

hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie 

ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia    

 

Záver: uznesenie bolo schválené 
 

Za správnosť: Mgr. Alena Halčáková   V Bratislave 11.11.2015             

tajomníčka komisie 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie športu konanej dňa 18.11.2015 

 

Prítomní: M. Vičan, J. Korbel, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, Ľ. Škorvaneková, 

Ospravedlnení: 0 

Neospravedlnený: P. Hochschorner 

K bodu:  Návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

 

Materiál predstavila  S. Kollárová, odborná zamestnankyňa oddelenia životného prostredia 

Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Bez pripomienok. 

Uznesenie: členovia komisie športu odporúčajú miestnemu zastupiteľstvu MČ 

Bratislava Petržalka schváliť návrh VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

Hlasovanie:  

Prítomných: 7 

Za: M. Vičan, J. Korbel, J. Fischer, P. Sovič, V. Chaloupka, M. Lažo, Ľ. Škorvaneková 

Proti:   0  

Zdržal sa:  0 
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Záver: Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: R. Schnürmacher 

 

Výpis z uznesení školskej komisie z 18.11.2015 

 

Hlasovanie k Stanovisku k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia   

 

Prítomní: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, 

PhD.,  

Mgr. J. Kríž, p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 

Ospravedlnená: Ing. Štrauchová-Miklášová  

Neospravedlnený: Peter Orság, 
 

Uznesenie č. 6/7/2015 školskej komisie k Stanovisku k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy, 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 

zdrojom znečisťovania ovzdušia   

Školská komisia odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka 

schváliť stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej 

republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 

zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktorý tvorí prílohu materiálu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:  7  

Za: PhDr. Ľ. Farkašovská, Mgr. V. Dolinay, p. Jana Hrehorová, Mgr. Ľ. Kačírek, PhD.,  

Mgr. J. Kríž, p. Ľubica Janegová, p. Zuzana Lukáčová 

Proti: 0   Zdržal sa: 0 
 

Záver: Uznesenie bolo schválené 
 

Za správnosť:      Bratislava 18.11.2015 

Mgr. V. Redechová, tajomníčka komisie 

 

Výpisy z uznesení zo zasadnutia komisie životného prostredia a verejného poriadku  

konanej dňa 12.11.2015 

 

Prítomní: E. Pätoprstá, A. Hájková, M. Malaga, Ľ. Homola, M. Baranovič, Ľ. Farkašovská  

Ospravedlnení: Ľ. Škorvaneková, K. Věntusová, D. Lengyelová  

Neospravedlnený:  - 

 

K bodu: Stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta SR 

Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 

ovzdušia. 

Materiál uviedla: Ing. Zuzana Juhásová 

Uznesenie:  

Komisia životného prostredia a verejného poriadku o d p o r ú č a Miestnemu zastupiteľstvu 

mestskej časti Bratislava-Petržalka  s c h v á l i ť stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného 
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nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktorý tvorí 

prílohu materiálu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných:    6 

Za:   A. Hájková,  M. Baranovič 

Proti:   0  

Zdržal sa:  E. Pätoprstá, M. Malaga, Ľ. Homola, Ľ. Farkašovská  

Záver: Uznesenie nebolo schválené 

 

Za správnosť: Ing. Lenka Špodová 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia finančnej komisie konanej dňa 18.11.2015 

 

Prítomní: Cmorej, Bučan, Antošová, Vydra, Jančovičová, Puliš, Gajdoš,  

Neprítomní: Gallo, Fiala 

 

K bodu: Stanovisko k  návrhu VZN hl.mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa 

VZN č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania 

ovzdušia 

 

Uznesenie:  
Finančná komisia odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený materiál  

 

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za           :  6 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

 

Za správnosť: Lukáček                                                      

V Bratislave 18.11.2015                                                    

 

Výpis z uznesení zo zasadnutia komisie ÚPVaD konaného dňa 19.11.2015 

 

Prítomní poslanci členovia komisie:    
M. Jóna – predseda, A. Hájková, I. Antošová, Ľ.Kačírek, L. Ovečková, J. Vydra,   

Neprítomní poslanci členovia komisie: 
T. Mikus, E. Pätoprstá 

Prítomní neposlanci členovia komisie:  

B. Sepši 

Neprítomní neposlanci členovia komisie: 

T. Schlosser 

 

Predkladaný materiál predstavila členom komisie vedúca OŽP Z.Juhásová.                                                                      

K bodu:  Stanovisko k  návrhu VZN hl.mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia.  
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Uznesenie:                                                                                                                             
Komisia odporúča MZ schváliť VZN aj so stanoviskom mestskej časti. 

 

Hlasovanie:                                                                                                                                 

Prítomní: 6                                                                                                                                       

za: 6                                                                                                                                                   

proti: 0                                                                                

zdržal sa: 0                                                                                                                       

Uznesenie bolo schválené. 

 

 Za správnosť: Ing.arch.Kordošová   

 Bratislave, dňa 20.11.2015     

 

Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie kultúry a mládeže  

konanej dňa 18.11. 2015 

 

Prítomní: Lýdia Ovečková, Oľga Adamčiaková, Miroslava Makovníková-Mosná, Daniela 

Palúchová, Milan Vetrák, Maroš Buberník, Jarmila Gonzales Lemus 

Ospravedlnení: Martin Jóna, Alexandra Petrisková 

 

K bodu: Stanovisko k návrhu VZN HMB, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom. 

 

Materiál uviedla S. Kollárová z oddelenia životného prostredia miestneho úradu. 

 

Uznesenie: Komisia kultúry a mládeže odporúča Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 

Bratislava-Petržalka schváliť Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-

Petržalka k  návrhu VZN HMB, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 o poplatku za 

znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom. 

Hlasovanie (odišiel p. Vetrák):  

Prítomných: 5 

Za:   5  

Proti:   0  

Zdržal sa:  0 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: Alena Greksa 

 

Výpis z uznesení zo zasadnutie komisie investičných činností  

 konanej dňa 18.11.2015 

 

Prítomní: RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Ing. Jozef Vydra, Mgr. Viera Bieliková, Ing. Eduard 

Demel, Bc. Michal Demský, Jana Hrehorová, JUDr. Milan  Vetrák, PhD 

Ospravedlnený: Mgr. Ivan Uhlár  

Neospravedlnený:  - 

K bodu: - Stanovisko MČ k VZN hlavného mesta o poplatku za znečisťovanie ovzdušia 

malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

Materiál predstavila  vedúca oddelenia životného prostredia Ing. Zuzana Juhásová. 
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P. Vetrák sa opýtal, že koľko máme malých zdrojov znečistenia v Petržalke. P.Juhásová  

odpovedala, nakoľko ide o povinnosť mesta, nemáme tieto informácie  (ide napr. o pizzerie).  

 

Uznesenie k bodu 6 

Komisia investičných činností pri Miestnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Petržalka 

o d p o r ú č a   Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka   s c h v á l i ť 

stanovisko k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky 

Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta 

Slovenskej republiky Bratislavy č. 4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým 

zdrojom znečisťovania ovzdušia, ktorý tvorí prílohu materiálu. 

 

Hlasovanie: 

Prítomných: 7 

Za:  RNDr. Gabriel Gaži, M.P.H, Jana Hrehorová, Ing. Jozef Vydra, Mgr.Viera Bieliková, 

Ing. Eduard Demel, Bc. Michal Demský 

Proti:   0  

Zdržal sa:  1 -  JUDr. Milan  Vetrák, PhD 

 

Záver: Uznesenie bolo schválené. 

Za správnosť: Mgr. Jana Jecková 

 

Výpis z uznesenia zo zasadnutia komisie správy majetku a miestnych podnikov  

konanej dňa 16. 11. 2015 

 

Prítomní: Mgr. Ivan Uhlár, RNDr. Gabriel Gaži, M.P.A., Ing. Ján Karman, Mgr., Ing. Michal 

Radosa, Ing. Pavel Šesták, Miroslav Lažo, Mgr. Vladimír Gallo, PhD – odišiel 

počas rokovania  

Ospravedlnení: Milan Molnár,  Branislav Krištof 

Neospravedlnený: Ing.Ján Hrčka   

 

Názov materiálu: 

Stanovisko k  návrhu VZN hl.mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 

4/2013 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia 

Materiál  uviedla Ing. Kollárová, pracovníčka OŽP. Oboznámila členov komisie 

s navrhovanými zmenami a zodpovedala otázky poslancov, týkajúcich sa zmeny. 

 

Uznesenia: 

Komisia správy majetku a miestnych podnikov odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť 

Stanovisko k  návrhu VZN hl.mesta SR Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2013 

o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia tak, ako bol 

predložený.  

Hlasovanie: 

Prítomní :  6 

Za          :   6   

Proti:        0 

Zdržal sa:   0   

Záver: Uznesenie bolo schválené 

Za správnosť: A. Broszová     Bratislava: 16.11.2015 

tajomníčka komisie 

 


