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Pr�loha
Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka 

b e r i e  n a v e d o m i e

„Hodnotiacu spr�vu z oblasti nakladania s odpadmi za rok 2009“

1.  s c h v a ľ u j e 

a) V�davky z Fondu rozvoja b�vania na budovanie, rozš�renie, uzamykanie a zastrešenie 
kontajnerov�ch stanov�šť.

na rok:  2010 - 100 000,- €

b) Poskytnutie �čelovej dot�cie z Fondu rozvoja b�vania žiadateľovi vo v�ške 60%, 
najviac však 2 656,- € skutočne vynaložen�ch n�kladov pri budovan� nov�ch 
kontajnerov�ch stanov�šť alebo rozširovan� existuj�cich.

T: do 31. 12. 2010

c) Poskytnutie �čelovej dot�cie z Fondu rozvoja b�vania žiadateľovi aj na zabezpečenie 
uzamykania a zastrešenia existuj�cich kontajnerov�ch stanov�šť, a to do v�šky 50 % 
skutočne vynaložen�ch n�kladov, max. do v�šky 830,- €.

T: do 31. 12. 2010

d) Poskytnutie �čelovej dot�cie z Fondu rozvoja b�vania miestnym organiz�ci�m 
zriaden�ch mestskou časťou vo v�ške 100 % skutočne vynaložen�ch n�kladov na 
vybudovanie, zastrešenie alebo uzamknutie kontajnerov�ch stanov�šť   max. do v�šky 
3 300,- € prostredn�ctvom MP VPS.   

T: do 31. 12. 2010

2. r u š �

uznesenie č. 381 z 21. 11. 2006 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka
z d�vodu neaktu�lnosti :

a) Všeobecn� riešenie dlhodob�ho pren�jmu pozemkov pod novovybudovan�mi 
kontajnerov�mi stanovišťami na dobu 30 rokov za cenu 1,- Sk/m2/rok v k. �. Petržalka 
s t�m, že n�jom bude uhraden� vopred za cel� dobu n�jmu.

b) Dlhodob� pren�jom pozemkov pod kontajnerov�mi stanovišťami do v�mery 30 m2 na 
dobu 30 rokov je v kompetencii starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Pri vyššej 
v�mere kontajnerov�ho stanovišťa schvaľuje pren�jom pozemkov Miestne 
zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka.

c) Každ� žiadosť o vybudovanie kontajnerov�ho stanovišťa predložiť na vyjadrenie 
komisii životn�ho prostredia. 
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3.  ž i a d a  

Mestsk� zastupiteľstvo hlavn�ho mesta SR Bratislavy, aby do zml�v o n�jme pozemkov 
za �čelom vybudovania, rekonštrukcie a �pravy kontajnerov�ch stanovišť, ktor� sa bud� 
uzatv�rať podľa uznesenia mestsk�ho zastupiteľstva, boli zapracovan� nasledovn� 
podmienky:

1. n�jomca pozemku, ktor� sa prenaj�ma za �čelom vybudovania, rekonštrukcie a �pravy 
kontajnerov�ho stanovišťa, zodpoved� za čistotu a poriadok na tomto pozemku.

2. n�jomca zaplat� zmluvn� pokutu za neplnenie povinnost� pri zabezpečen� čistoty 
a poriadku na prenajatom pozemku.
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D�vodov� spr�va

Na zasadnut� Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 04. 03. 
2008 bol prerokovan� materi�l „N�vrh riešenia v oblasti nakladania s komun�lnymi 
odpadmi“. N�vrh bol schv�len� s pripomienkami uznesen�m č. 154. Jednotliv� body 
schv�len�ho uznesenia boli priebežne plnen�.  

Na zasadnut� Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 25. 11. 
2008 bolo prijat� uznesenie č. 272, kde miestne zastupiteľstvo zobralo na vedomie 
„Hodnotiacu spr�vu z oblasti nakladania s odpadmi a z oblasti budovania kontajnerov�ch 
stanov�šť“ za rok 2008.    

V predloženej hodnotiacej spr�ve bolo zhrnut� priebežn� plnenie jednotliv�ch bodov 
prijat�ho uznesenia, ako aj zhodnotenie spolupr�ce so spr�vcovsk�mi organiz�ciami. 

V priebehu roku 2009 pokračovalo oddelenie životn�ho prostredia v plnen� �loh 
v oblasti nakladania s komun�lnymi odpadmi.   

Vzhľadom k tomu, že uznesen�m č. 154 zo dňa 04. 03. 2008 boli schv�len� term�ny 
poskytovania �čelov�ch dot�ci� na budovanie, rozširovanie, zastrešenie a uzamykanie 
kontajnerov�ch stanov�šť do 31. 12. 2009 a v�davky z Fondu rozvoja b�vania na roky 2008, 
2009, bude potrebn� prijať uznesenia na rok 2010. 

Z�roveň navrhujeme poskytn�ť �čelov� dot�ciu na vybudovanie kontajnerov�ch 
stanov�sť v�ške 100 % skutočne vynaložen�ch finančn�ch prostriedkov organiz�ciam, 
zriaden�ch mestskou časťou Bratislava-Petržalka. 

Na zasadnut� miestneho zastupiteľstva dňa 21. 11. 2006 bolo schv�len� uznesenie 
č. 381, ktor� sa t�kalo pren�jmu pozemkov pod novovybudovan�mi kontajnerov�mi 
stanovišťami. Vzhľadom k tomu, že prenaj�manie pozemkov je v kompetencii Hlavn�ho 
mesta SR Bratislavy, uveden� uznesenie je neaktu�lne a navrhujeme uznesenie č. 381 z roku 
2006 zrušiť.  

Predložen� hodnotiaca spr�va bola prerokovan� v Miestnej rade mestskej časti 
Bratislava-Petržalka dňa 18. 11. 2009.
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Hodnotiaca spr�va
z oblasti nakladania s odpadmi za rok 2009

Oblasť nakladania s objemn�mi odpadmi a drobn�mi stavebn�mi odpadmi

1. Oddelenie životn�ho prostredia vypracuje pl�n rozmiestnenia veľkokapacitn�ch 
kontajnerov, ktor� poskytne mestskej časti akciov� spoločnosť OLO na zber 
objemn�ch odpadov a drobn�ch stavebn�ch odpadov v I. polroku 2008.

T: do 01. 03. 2008

V tejto �lohe sa pokračovalo aj v roku 2009. Oddelenie životn�ho prostredia 
vypracovalo harmonogramy rozmiestnenia veľkokapacitn�ch kontajnerov na I. a II. 
polrok 2009, na z�klade ktor�ch boli uzatvoren� zmluvy o odvoze, zhodnocovan� 
alebo zneškodňovan� komun�lneho odpadu medzi spoločnosťou OLO, a. s. a mestskou 
časťou Bratislava-Petržalka. 
S harmonogramom umiestnenia veľkokapacitn�ch kontajnerov v r�mci jarn�ho 
a jesenn�ho čistenia boli obozn�men� jednotliv� spr�vcovia bytov�ch domov 
v Petržalke. 

2. Miestny podnik VPS vybuduje v spolupr�ci s mestskou časťou zbern� dvor odpadov 
na Čapajevovej ulici, kde obyvatelia Petržalky bud� mať možnosť bezplatne uložiť 
objemn� odpady a drobn� stavebn� odpady z rekonštrukci� bytov v s�lade so z�konom 
o odpadoch. T: do 01. 07. 2008

Plnenie:    
Zbern� dvor na Čapajevovej ulici bol uveden� do prev�dzky v mesiaci apr�l 2009. 
Zbern� dvor je určen� na bezplatn� uloženie odpadu z dom�cnost� pre občanov 
s trval�m pobytom v Petržalke. O odvoze, zhodnocovan� alebo zneškodňovan� 
komun�lneho odpadu zo zbern�ho dvora bola uzatvoren� zmluva medzi mestskou 
časťou a OLO, a. s. Predmetom plnenia zmluvy je pren�jom a odvoz zbern�ch n�dob 
a veľkokapacitn�ch kontajnerov na komun�lny odpad.   

3. Miestny �rad priprav� n�vrh na zriadenie telef�nnej linky pre občanov za �čelom 
nahlasovania podnetov v oblasti čistoty a poriadku na �zem� mestskej časti

T: do 15. 03. 2008     
Plnenie: 
Na oddelen� ŽP bola zriaden� telef�nna linka pre občanov za �čelom nahlasovania 
podnetov v oblasti životn�ho prostredia. O zriaden� telef�nnej linky boli obyvatelia 
Petržalky informovan� prostredn�ctvom m�di� a na webovej str�nky mestskej časti  
Petržalky. Podnety obyvateľov s� zameran� na probl�my, t�kaj�ce sa nielen životn�ho 
prostredia, ale r�znych probl�mov života v našej mestskej časti. Obyvatelia 
upozorňuj� na v�skyt star�ch nepojazdn�ch vozidiel, znečisten� zast�vky MHD, na 
ukladanie objemn�ch odpadov v okol� kontajnerov�ch stanov�šť, na poškoden� 
lavičky, odpadkov� koše a pod. Podnety s� riešen� a vybaven� podľa možnosti v čo 
najkratšom term�ne. V mnoh�ch pr�padoch je nutn� zisťovať potrebn� inform�cie na  
r�znych inštit�ci�ch a n�sledne informovať občanov. Vzhľadom k tomu, že zriaden� 
linka pre občanov nie je vybaven� odkazovou službou, je niekedy probl�m sa dovolať, 
nakoľko toto t. č. sl�ži aj ako bežn� telef�nna linka. 
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4. Mestsk� časť priprav� koncepciu inšpektorov verejn�ho poriadku na zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva, ktor� by dohliadali na dodržiavanie čistoty a poriadku na 
verejn�ch priestranstv�ch a v okol� kontajnerov�ch stanov�šť, v spolupr�ci 
s Okrskovou stanicou mestskej pol�cie Bratislava-Petržalka.

T: I. polrok 2008

Uznesen�m č. 385 zo dňa 9. 6. 2009 bol schv�len� zv�šen� počet inšpektorov 
verejn�ho poriadku na 4. Ich p�sobnosť sa rozš�rila na cel� �zemie Petržalky. 
Vyhodnotenie činnosti pr�ce inšpektorov verejn�ho poriadku k 31. 12. 2009 bude 
predložen� miestnemu zastupiteľstvu na zasadnut� v mesiaci janu�r 2010.   

Oblasť nakladania so zmesov�m komun�lnym odpadom 

1. Miestny �rad zabezpeč� vypracovanie typov�ho projektu z prostriedkov VPS, m. p. na 
budovanie nov�ch kontajnerov�ch stanov�šť v spolupr�ci s OLO, a. s. tak, aby spĺňal 
požiadavky na dostatočn� počet n�dob aj v s�vislosti so separovan�m zberom 
a projekt rozš�renia existuj�cich kontajnerov�ch stanov�šť. 

T: I. polrok 2008
Plnenie:
Projekt pre realiz�ciu uzatvorenia a zastrešenia existuj�cich a pre v�stavbu nov�ch 
kontajnerov�ch stanov�šť bol vypracovan� miestnym podnikom Verejnoprospešn�ch 
služieb a v pr�pade z�ujmu je projekt poskytovan� spr�vcovsk�m organiz�ci�m. Podľa 
tohto projektu boli vybudovan� kontajnerov� stanovištia pre bytov� dom Furdekova 2 
a Z�kladn� školu Hol�čska. 

2. Miestny �rad v zrozumiteľnej a pr�ťažlivej grafickej forme vypracuje sprievodcu pre 
občanov Petržalky, v ktorom pop�še povinnosti vlastn�kov bytov v odpadovom 
hospod�rstve, vysvetl� pr�slušn� terminol�giu a zverejn� postup krokov, ktor� musia
vlastn�ci bytov prostredn�ctvom spr�vcov bytov�ch domov vykonať pri budovan� 
nov�ch, resp. rekonštrukci� existuj�cich kontajnerov�ch stanov�šť.

T: do 30. 04. 2008

Petržalsk� samospr�va vydala a distribuovala do dom�cnost� v našej mestskej časti 
informačn� let�k „Spoločne k čistejšej a krajšej Petržalke“. Prostredn�ctvom let�ku boli 
občania informovan� čo robiť s odpadom, o VZN o čistote a poriadku, o zriaden� zelenej 
linky, o Petržalskej okr�šľovacej iniciat�ve o budovan� kontajnerov�ch stanov�šť.   

Z�roveň bol vypracovan� zjednodušen� sp�sob pre ohl�senie drobnej stavby a pre 
vydanie stavebn�ho povolenia pre budovanie a rozš�renie kontajnerov�ch stanov�šť, ako aj 
pre ohl�senie drobnej stavby pri uzamykan� a zastrešovan� existuj�cich kontajnerov�ch 
stanov�šť.  

Na z�klade podnetov a sťažnost� od obyvateľov Petržalky na prib�daj�ci objemn�
odpad pri kontajnerov�ch stanovištiach boli spr�vcovsk� organiz�cie v mesiaci m�j 2009 
p�somne informovan� o možnosti ukladať bezplatne tento odpad v Zbernom dvore 
Čapajevova ulica, o prebiehaj�com jarnom čisten�. Z�roveň boli spr�vcovia požiadan� 
o poskytnutie inform�ci� ohľadom zabezpečovania odstraňovania objemn�ho odpadu pri 
kontajnerov�ch stanovištiach s n�vrhom riešenia syst�mov�ho zberu objemn�ho odpadu. 
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Poskytnutie dot�ci� v roku 2009
V roku 2009 bola priznan� dot�cia na vybudovan� kontajnerov� stanovište na 

Furdekovej ulici č. 2 vo v�ške 7 966,50 €. Ďalej bola priznan� dot�cia vo v�ške 2 179,85 € za  
zastrešenie kontajnerov�ho stanovišťa na Brad�čovej ulici. Žiadosť ZŠ Hol�čska je v št�diu 
rozpracovania. 

Všeobecne z�v�zn� nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka o dodržiavan� čistoty 
a poriadku 

VZN mestskej časti o čistote a poriadku nav�zuje na VZN hlavn�ho mesta SR 
Bratislavy o nakladan� s komun�lnymi odpadmi a drobn�mi stavebn�mi odpadmi. 
V mesiaci marec 2009 predložilo hlavn� mesto n�vrh VZN o nakladan� s komun�lnymi 
odpadmi a drobn�mi stavebn�mi odpadmi a požiadalo mestsk� časť o stanovisko miestneho 
zastupiteľstva k predložen�mu n�vrhu.

N�vrh tohto VZN bol prerokovan�  a pripomienkovan� na Miestnom zastupiteľstve 
mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 07. 04. 2009. Stanovisko miestneho zastupiteľstva  
k n�vrhu VZN bolo zaslan� prim�torovi hlavn�ho mesta. N�vrh VZN o nakladan� 
s komun�lnym odpadom a drobn�m stavebn�m odpadom nebol na mestskom zastupiteľstve 
k dnešn�mu dňu prerokovan�, vzhľadom k novele z�kona o odpadoch, ktor� je �činn� dňom 
01. 11. 2009. Po schv�len� n�vrhu VZN hlavn�ho mesta bude n�sledne doplnen� a zmenen� 
VZN mestskej časti o dodržiavan� čistoty a poriadku. 

Separovan� zber
V mesiaci november zabezpeč� hlavn� mesto v spolupr�ci s mestskou časťou 

a spoločnosťou Arguss, s. r. o. pre obyvateľov našej mestskej časti bezplatn� zber domov�ho 
odpadu s obsahom škodliv�n.   

V roku 2009 vykonalo oddelenie životn�ho prostredia pasportiz�ciu n�dob na 
separovan� zber, umiestnen�ch na �zem� mestskej časti Bratislava-Petržalka. Celkovo je 
v mestskej časti umiestnen�ch 383 kontajnerov na sklo, 452 kontajnerov na papier a 446 
kontajnerov na plasty. Podľa vyjadrenia magistr�tu, s� na �zem� hlavn�ho mesta vytvoren� 
podmienky pre zber papiera, skla, plastov a kovov, a to na z�klade syst�movo-koncepčn�ch 
dokumentov, ktor�mi je „Program odpadov�ho hospod�rstva komun�lnych odpadov 
a drobn�ch stavebn�ch odpadov hlavn�ho mesta SR Bratislavy do roku 2005“, ktor�ho 
�činnosť je predĺžen� do konca roku 2010. Cieľom „Programu odpadov�ho hospod�rstva 
Slovenskej republiky“ okrem in�ho je organizovať separovan� zber v komun�lnej sf�re tak, 
aby sa dosiahli pokroky v �rovni separ�cie odpadov. 

V novele z�kona o odpadoch došlo k zmene – zrušenie povinnosti separovať 
biologicky rozložiteľn� odpad od 01. 01. 2010 na celom �zem� SR. Obce s� povinn� 
separovať biologicky rozložiteľn� odpad podľa strat�gie nakladania s biologicky 
rozložiteľn�m odpadom schv�lenej vl�dou SR. T�to strat�gia nakladania s biologicky 
rozložiteľn�m odpad je v št�diu pripomienkov�ho konania.

Pren�jom pozemkov pod kontajnerov�mi stanovišťami
Pretrv�vaj�cim probl�mom je riešenie pren�jmu pozemkov pod vybudovan�mi 

kontajnerov�mi stanovišťami. Doch�dza k probl�mom pri vybavovan� pren�jmu, pretože  
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesen�m č. 381/2006 schv�lilo  
riešenie dlhodob�ho pren�jmu pozemkov pod novovybudovan�mi kontajnerov�mi 
stanovišťami na dobu 30 rokov za cenu 0,0332 €/m2 /rok v k. �. Petržalka, ale magistr�t 
doteraz pon�kal pren�jom pozemku za cenu 0,167 €/m2 /rok.  
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N�jom pozemkov za �čelom vybudovania kontajnerov�ch stanov�šť bol riešen� aj na 
mestskom zastupiteľstve dňa 22. 10. 2009, kde bolo prijat� uznesenie č. 783/2009 v znen�:

Mestsk� zastupiteľstvo schvaľuje ako pr�pad hodn� osobitn�ho zreteľa podľa � 9a ods. 
9 p�sm. c) z�kona Slovenskej n�rodnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obc� v znen� z�kona č. 
258/2009 Z. z., n�jom pozemkov v Bratislave, k. �. Petržalka, k. �. Lamač, k. �. D�bravka, k. 
�. Ružinov, k. �. Trn�vka, k. �. Nivy, k. �. Vrakuňa, k. �. Podunajsk� Biskupice, k. �. Karlova 
Ves,  za cenu n�jmu 0,50 €/m2/rok  (15,06 Sk/ m2/rok), za �čelom vybudovania, rekonštrukcie 
a �pravy kontajnerov�ch stanov�šť.  

V tejto s�vislosti je potrebn� vysloviť poďakovanie všetk�m t�m poslancom, ktor� sa 
zasl�žili o prijatie uznesenia č. 783/2009, pretože je to dobr� vstup do roku 2010, kedy je 
predpoklad budovania kontajnerov�ch stanov�šť, čo prispeje k postupn�mu odstr�neniu n�dob 
z komunik�ci�, parkov�sk a in�ch verejn�ch priestranstiev. 

Z�roveň je škoda, že neprešiel doplňuj�ci n�vrh starostu mestskej časti Bratislava-
Petržalka:
1. n�jomca sa zaviaže zodpovedať za čistotu a poriadok v kontajnerovom stanovišti v zmysle 
VZN č. 12/2001 v znen� neskorš�ch predpisov;
2. n�jomca sa zaviaže k zmluvnej pokute za neplnenie povinnosti podľa bodu 1).

V rokoch 2008 a 2009 boli vybudovan� 3 kontajnerov� stanovištia, na ktor� bola 
poskytnut� dot�cia. V roku 2010 a v ďalš�ch rokoch je potrebn� vybudovať ešte 93 
kontajnerov�ch stanov�šť. Aj napriek všetk�m probl�mom v s�vislosti s n�jmom pozemkov 
na z�klade fyzick�ch obhliadok je potrebn� skonštatovať, že v našej mestskej časti prib�daj� 
uzamknut� kontajnerov� stanovištia. Do konca mesiaca okt�ber 2009 bolo uzamknut�ch 
a zastrešen�ch 185 kontajnerov�ch stanov�šť, z toho len na 2 bola poskytnut� dot�cia. Na 
z�klade uveden�ho treba skonštatovať, že obyvatelia uzamkli kontajnerov� stanovištia bez 
n�roku na dot�ciu.   

Zastrešenie a uzamykanie pom�ha zlepšiť čistotu verejn�ch priestranstiev, zamedzuje 
vstupu cudz�ch os�b do priestorov kontajnerov�ch stanov�šť, ktor� rozhadzovali komun�lny 
odpad nielen v stanovišti, ale aj v jeho okol�. Obyvatelia Petržalky prehodnocuj� svoj vzťah 
k životn�mu prostrediu, pomaly sa zač�na meniť ich vzťah nielen k svojmu osobn�mu 
majetku, ale aj k bezprostredn�mu okoliu, v ktorom žij�. 


