
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava, október  2010 
 

 
  

 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady      dňa 26. októbra 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 02. novembra 2010 
 
 
 

S t a n o v i s ko  
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu všeobecne 

záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení 
a dopĺňa 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 a dopĺňa 

všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 

predpisov 
______________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať  
stanovisko podľa predloženého materiálu 

 
 
Zodpovedný:                         Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - v materiáli  

 
        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- návrh VZN 
- dôvodová správa 

 



Návrh uznesenia 
 

 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
b e r i e     n a    v e d o m i e 
 
návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým 
sa mení a dopĺňa 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 a dopĺňa 
všeobecne záväzné nariadenie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších 
predpisov bez pripomienok. 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
 
 
Primátor hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy požiadal starostu mestskej časti 
o zaujatie stanoviska miestneho zastupiteľstva k návrhu všeobecne záväzného nariadenia 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorým sa mení sa dopĺňa 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 a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie 
hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 13/2004 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov v zmysle § 5 ods. 1 Pravidiel pre 
prípravu, schvaľovanie a vyhlasovanie všeobecne záväzných nariadení hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy v znení dodatku č. 1 zo dňa 30.09.2004. 
V zmysle uvedeného Vám návrh predkladáme. Všeobecne záväzné nariadenie je v kompetencii 
hlavného mesta, preto navrhujeme, aby miestne zastupiteľstvo bralo návrh na vedomie bez 
pripomienok. 
 
 
 
 
 
 


