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Návrh uznesenia: 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka  
 
s c h v a ľ u j e 
 
zmenu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 103 zo dňa 
27. 09. 2011 v znení: 
 

a) Poskytnutie účelovej dotácie žiadateľovi vo výške 60%, najviac však vo výške 
2 656,- € skutočne vynaložených nákladov pri budovaní nových kontajnerových 
stanovíšť alebo rozširovaní existujúcich. 

T: trvalý 
b) Poskytnutie účelovej dotácie žiadateľovi na zabezpečenie uzamykania 
existujúcich kontajnerových stanovíšť, a to do výšky 50% skutočne vynaložených 
nákladov, max. vo výške 400,- €. 

T: trvalý 
c) Poskytnutie účelovej dotácie žiadateľovi na zabezpečenie uzamykania 
a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovíšť, a to do výšky 50% skutočne 
vynaložených nákladov, max. vo výške 830,- €. 

T: trvalý 
d) Poskytnutie účelovej dotácie miestnym organizáciám zriadených mestskou 
časťou vo výške 100 % skutočne vynaložených nákladov na vybudovanie, 
zastrešenie alebo uzamknutie kontajnerových stanovíšť max.  
vo výške 3 300,- € .      

T: trvalý 
e) Účelová dotácia podľa  bodov a), b), c) bude prednostne poskytnutá pre bytové 
domy skolaudované pred rokom 2002. 

 
Účelové dotácie budú poskytované v súlade s rozpočtom mestskej časti schváleným na 

príslušný rok. 
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Dôvodová správa 
 
Na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 

04. 03. 2008 bol prerokovaný materiál „Návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi 
odpadmi“. V materiáli bol vypracovaný súčasný stav v oblasti nakladania s objemným, 
drobným stavebným odpadom a komunálnym zmesovým odpadom. Návrh bol schválený 
s pripomienkami uznesením č. 154. Jedným z cieľov bolo budovanie nových, rozšírenie 
existujúcich, zastrešovanie a uzamykanie kontajnerových stanovíšť, a s tým súviselo 
schválenie poskytovania účelových dotácií na budovanie, rozširovanie, zastrešenie 
a uzamykanie kontajnerových stanovíšť. 

 
K schváleniu poskytovania dotácií sa pristúpilo z dôvodu, že nie všetky bytové domy 

na území mestskej časti Bratislava-Petržalka majú vybudované zariadenia pre umiestnenie 
zberných nádob na komunálny odpad a na separované zložky komunálneho odpadu. Nádoby 
umiestnené na komunikáciách (väčšinou na komunikáciách III. a IV. triedy) tvoria prekážku, 
čím ohrozujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Takéto umiestnenie nádob je 
v rozpore so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a so 
zákonom č. 315/1966 Zb. o premávke na pozemných komunikáciách.  

 
Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku stavba musí 

byť navrhnutá tak, aby okrem iného bol zabezpečený odvoz alebo iný spôsob zneškodnenia 
odpadu z užívania stavby. Podľa vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. z., ktorou sa upravujú 
podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu,  každý bytový dom musí 
mať zabezpečené zariadenie na hygienicky bezchybné a požiarne bezpečné ukladanie 
domového odpadu. Zariadenie a priestor na nakladanie s odpadom musia byť umiestnené 
v súlade s požiadavkami na ochranu zdravia ľudí, ochranu životného prostredia a ochranu 
pred požiarmi.     
 

V zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov boli obce  
povinné zaviesť od 01. 01. 2010 separovaný zber papiera, plastov, kovov, skla a biologicky 
rozložiteľných odpadov. Vybudované existujúce kontajnerové stanovištia, ktoré kapacitne 
nepostačujú aj na umiestnenie nádob na separované zložky komunálneho odpadu, bude 
potrebné rozšíriť. V mestskej časti bude potrebné postupne vybudovať 83 kontajnerových 
stanovíšť tak, aby kapacitne postačovali aj na umiestnenie nádob na separované zložky. 
V súčasnej dobe oddelenie životného prostredia aktualizuje pasportizáciu kontajnerových 
stanovíšť v mestskej časti.      

 
Problematikou zhromažďovania objemných odpadov v kontajnerových stanovištiach 

a v  ich okolí a budovania nových stanovíšť sa zaoberali zástupcovia správcovských 
organizácií na pracovných stretnutiach so zástupcami petržalskej samosprávy od roku 2007.  

 
Mestská časť v snahe pomôcť obyvateľom Petržalky zabezpečila prostredníctvom MP 

VPS v roku 2008 vypracovanie typových projektov na budovanie nových, rozšírenie, 
zastrešenie a uzamknutie existujúcich kontajnerových stanovíšť. Projekty boli poskytované 
v prípade záujmu správcovským organizáciám. Zároveň bol vypracovaný zjednodušený 
spôsob pre ohlásenie drobnej stavby a pre vydanie stavebného povolenia v súvislosti 
s budovaním, rozšírením, zastrešením a uzamknutím kontajnerových stanovíšť. Ďalšou 
pomocou bolo poskytnutie dotácií.  
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Miestne zastupiteľstvo schválilo na svojom zasadnutí dňa 24. 11. 2009 poskytovanie 
dotácií aj miestnym organizáciám, zriadených mestskou časťou. Pretrvávajúcim problémom 
je riešenie prenájmu pozemkov za účelom vybudovania, rekonštrukcie a úpravy 
kontajnerových stanovíšť, čo má za následok zdĺhavé a komplikované riešenie (čo mnohých 
obyvateľov a správcov odrádza). Prenajímanie pozemkov je v kompetencii hlavného mesta.  

 
Prehľad čerpania dotácií za roky 2008 – 2011 

 

 
Na zasadnutí  MZ dňa 27. 09. 2011 bola schválená zmena termínu uznesenia č. 468 zo 

dňa 24. 11. 2009 v časti 1. písm. b), c), d), a to do 31. 12. 2011.  
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme prijať uznesenie, v ktorom by 

bol termín poskytovania dotácií trvalý a výška dotácií by ostala na úrovni roku 2011.  
Zároveň navrhujeme poskytnúť zvlášť dotáciu iba na realizáciu uzamknutia, nakoľko 

sa v praxi ukázalo, že v niektorých prípadoch sú kontajnerové stanovištia zastrešené  
a vlastníci bytov riešia len uzamknutie, a s tým súvisiace vyplnenie priestoru medzi 
obvodovým plášťom a existujúcim zastrešením.                              
 V uznesení navrhujeme prednostne poskytovať dotácie pre bytové domy, ktoré boli 
postavené v rámci budovania sídliska Petržalka, a ktoré boli skolaudované pred rokom 2002. 
 
 
 

Rok novovybudované 
KS 

zastrešenie  
uzamknutie KS 

poskytnutá 
dotácia 

(€) 

skutočné náklady 
vynaložené na realizáciu 
nových  alebo rozšírenie 
existujúch KS, na 
uzamknutie a zastrešenie 
KS  

(€) 
2008 Romanova 1-3  2 655,50 8 658,10 
2008  Osuského 32-36 830,00 2 500,30 
2008  Sklodowskej 2 a 4 830,00 2 155,14 
2009 Osuského 18-22  2 655,50 5 225,05 
2009 Furdekova 2  2 655,50 7 269,00 
2009 Bradáčova 1  2 179,85 3 633,09 
2009 Lachova 18-20  2 656,00 6 574,78 
2009 ZŠ Holíčska 50  3 300,00 4 514,38 
2010 Sklodowskej 3-11  2 656,00 5 947,00 
2010  ZŠ Pankúchova 4 3 250,00 3 250,00 
2010  Vyšehradská 6  830,00 1 899,72 
2010  Vyšehradská 8 830,00 1 899,72 
2010  Vyšehradská 10   830,00 1 899,72 
2011 Námestie hraničiarov 

10-12 
 2 656,00 6 263,83 

2011  Tupolevova 17,19 830,00 2 560,00 
spolu za 
roky 
2008-
2011 

8 
novovybudovaných 
KS 

7 zastrešených 
a uzamknutých 
KS 

29 644,35 64 249,83 
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Návrh uznesenia: 
 

a) Poskytnutie účelovej dotácie žiadateľovi vo výške 60%, najviac však vo výške 
2 656,- € skutočne vynaložených nákladov pri budovaní nových kontajnerových 
stanovíšť alebo rozširovaní existujúcich. 

T: trvalý 
b) Poskytnutie účelovej dotácie žiadateľovi na zabezpečenie uzamykania 
existujúcich kontajnerových stanovíšť, a to do výšky 50% skutočne vynaložených 
nákladov, max. vo výške 400,- €. 

T: trvalý 
c) Poskytnutie účelovej dotácie žiadateľovi na zabezpečenie uzamykania 
a zastrešenia existujúcich kontajnerových stanovíšť, a to do výšky 50% skutočne 
vynaložených nákladov, max. vo výške 830,- €. 

T: trvalý 
d) Poskytnutie účelovej dotácie miestnym organizáciám zriadených mestskou 
časťou vo výške 100 % skutočne vynaložených nákladov na vybudovanie, 
zastrešenie alebo uzamknutie kontajnerových stanovíšť max.  
vo výške 3 300,- € .      

T: trvalý 
e) Účelová dotácia podľa  bodov a), b), c) bude prednostne poskytnutá pre bytové 
domy skolaudované pred rokom 2002. 

 
Účelové dotácie budú poskytované v súlade s rozpočtom mestskej časti schváleným na 

príslušný rok. 
 V rozpočte mestskej časti na rok 2012 sú na budovanie, rozširovanie, uzamykanie 

a zastrešenie kontajnerových stanovíšť odsúhlasené finančné prostriedky z Fondu rozvoja 
bývania vo výške 15 000,- €. K dnešnému dňu evidujeme na oddelení životného prostredia 
jednu žiadosť o poskytnutie dotácie na zabezpečenie uzamknutia existujúceho kontajnerového 
stanovišťa pre bytové domy Vyšehradská 1, 3, 5 a Vyšehradská 7, 9. Navrhnutou výškou 
dotácie chceme motivovať vlastníkov bytov bytových domov v našej mestskej časti 
k výstavbe nových kontajnerových stanovíšť, k rozšíreniu, zastrešeniu a uzamknutiu 
existujúcich kontajnerových stanovíšť. 
 Záverom sa dá konštatovať, že obyvatelia Petržalky prehodnocujú svoj vzťah 
k životnému prostrediu, pomaly sa začína meniť ich vzťah nielen k svojmu osobnému 
majetku, ale aj k bezprostrednému okoliu, v ktorom žijú. Zastrešenie a uzamykanie 
kontajnerových stanovíšť prispieva vo veľkej miere k zlepšeniu čistoty na verejných 
priestranstvách, zamedzuje vstupu cudzích osôb do priestorov kontajnerových stanovíšť, ktorí 
rozhadzovali komunálny odpad, a ktorý sa následne šíril na verejné priestranstvá. 
V neposlednej rade vidieť aj vzrastajúci trend triedenia odpadu, čo tiež nemalou mierou 
prispieva k zlepšeniu situácie na kontajnerových stanovištiach. Z uvedeného vyplýva, že 
nastúpená cesta je správna, malo by sa v nej aj naďalej pokračovať. 

Materiál bol prerokovaný v komisii životného prostredia a verejného poriadku dňa 
30. 05. 2012. Stanovisko komisie je priložené.   

Materiál bol prerokovaný v Miestnej rade mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 
12. 06. 2002 a bolo prijaté uznesenie č. 176, v ktorom miestna rada odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Petržalka schváliť zmenu uznesenia Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 103 zo dňa 27. 09. 2011 v znení, ktoré je 
totožné s navrhovaným uznesením do miestneho zastupiteľstva. 
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Stanovisko 
komisie životného prostredia a verejného poriadku 

pri miestnom zastupiteľstve MČ Bratislava-Petržalka zo dňa 30. 5. 2012 
 
 
Prítomní:  Mgr. Ivana Antošová, PhDr. Ľudmila Farkašovská, Mgr.Daniela Lengyelová PhD., 
Ing.arch., Mgr. art. Elena Pätoprstá, PaedDr. Eva Krnáčová, Ing. Jaroslav Magát 
 
K bodu :  
Poskytovanie dotácií na budovanie nových, rozšírenie, uzamknutie a zastrešenie 
existujúcich kontajnerových stanovíšť (návrh zmeny uznesenia MZ MČ BA-PE č. 103 
z 27. 09. 2011) 
 
Stanovisko: 
Komisia životného prostredia a verejného poriadku odporúča miestnemu zastupiteľstvu 
schváliť predložený návrh uznesenia. 
 
Hlasovanie: 
za:   6 
proti:   0 
zdržal sa: 0 
 
 
 
V Bratislave 4. 6. 2012           
 
                                                                                            Mgr. Ivana Antošová  v. r. 
                                                                                               predsedkyňa KŽP a VP 
 
 
 
 
 
Za správnosť:  Ing. Lenka Špodová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


