
MIESTNE  ZASTUPITEĽSTVO  MESTSKEJ  ČASTI  BRATISLAVA – KARLOVA VES
(7. volebné obdobie)

Materiál na 20. zasadnutie
Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 27.09.2016

                   Žiadosť
HUMANA, o. z. o predĺženie nájomnej zmluvy

 v mestskej časti  Bratislava-Karlova Ves.   

Predkladateľ: Spracovateľ:

Ján Hrčka                                                                    Mgr. Halina Trubínyiová
Prednosta                                                                     Oddelenie dopravy a ŽP

Prerokované:

- v miestnej rade 13.09.2016 miestna rada prerokovala materiál
a odporúča
predložiť ho do miestneho zastupiteľstva

- v komisii F             08.09.2016
- v komisii RPHSR  05.09.2016
- v komisii ŽP           05.10.2016

Materiál obsahuje:

Návrh uznesenia
Dôvodovú správu
Stanoviská komisií a MiR
Návrh zmluvy na rok 2017 
Príloha:
Žiadosť HUMANA o.z.
Informácia o zbere za rok 2016 



NÁVRH  UZNESENIA

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - KARLOVA VES

Schvaľuje

Nájomnú zmluvu s  HUMANA People to People Slovakia o.z., so sídlom Kutuzovova 3, 831 
03 Bratislava , IČO: 42065534, v termíne trvania od 1.1.2017-31.12.2017, za nasledujúcich 
podmienok: Suma za nájom je 39,50 eur/m2/rok, čo pri ploche 25,92m2 predstavuje čiastku 
1023,84 eur za 18 kontajnerov.          

DÔVODOVÁ  SPRÁVA

Občianske združenie HUMANA PEOPLE TO PEOPLE o.z. sa na MiÚ MČ Bratislava
– Karlova Ves obrátilo 25.8.2016 listom so žiadosťou o predĺženie spolupráce formou podpisu
novej zmluvy o zbere medzi mestskou časťou a Humana PP SK o.z., ktorú prikladáme. Ďalej
doložili informáciu o zbere za prvý a druhý kvartál 2016. 

Občianske  združenie   požiadalo  mestskú  časť  o  uzavretie  zmluvy  o  umiestnení
recyklačných kontajnerov na použité šatstvo a obuv, na rok 2017, v dĺžke trvania jeden rok.
Zber  šatstva a obuvi je  určený na  dodanie  do rozvojových krajín  na  podporu sociálnych
projektov  a pre  komerčný  export.  Prebytok  tejto  distribúcie  je  použitý  na  financovanie
rozvojových projektov v rozvojových krajinách.

Kontajnery  HUMANY  sa  od  roku  2011  nachádzajú  na  18  miestach  v MČ
Bratislava Karlova Ves. Zoznam týchto miest je súčasťou prílohy k zmluve.

Priložený je návrh  zmluvy medzi MČ Bratislava Karlova Ves a HUMANOU.
Otázka  čistoty  a vyprázdňovania  kontajnerov  je  súčasťou  zmluvy.  Požiadavky

k čistote v okolí kontajnerov z našej strany sú vždy promptne vyriešené .
Táto služba obyvateľom MČ Bratislava Karlova Ves sa stretla s pozitívnou odozvou,

obyvatelia ju využívajú na zbavenie sa nepotrebného a starého šatstva, textílií a obuvi.
So spoločnosťou HUMANA PEOPLE TO PEOPLE o.z. má MČ Bratislava – Karlova

Ves uzatvorenú zmluvu o nájme za dočasné užívanie pozemkov, za účelom umiestnenia 18 ks
kontajnerov,  pričom výška  nájomného  bola  určená   uznesením MiZ  č.274/2008,  zo  dňa
04.11.2008, ( v súlade s VZN  č.1/2011 o výške nájomného za dočasné užívanie pozemkov,
ktorým sa mení a dopĺňa VZN MČ Bratislava – Karlova Ves,  č.1/2004 zo dňa 30.03.2004
o výške nájomného  za dočasné užívanie pozemkov).  Výška nájomného  činí sumu  39,50
eur /m2/rok, čo predstavuje ročný nájom za jeden kontajner sumu vo výške 56,88 eur, ročne
za všetkých 18 kontajnerov je to suma 1.023,84 €.    

Humana o.z. splnila  všetky požiadavky ohľadom presunu kontajnerov zo zelene na
spevnené  plochy,  vyčistenia  kontajnerov  a  ich  označenia  štítkom  –  s  termínom
vyprázdňovania kontajnerov.



Stanovisko komisie finančnej a podnikateľskej zo dňa 08.09. 2016:

Finančná  komisia  odporúča  pred  uzavretím  nájomnej  zmluvy  preskúmať  možnosť
poskytovania tejto služby inými dodávateľmi
Za : 4                       Proti : 0                      Zdržal sa : 2

Finančná komisia odporúča predĺžiť nájom o 1 rok za pôvodných podmienok
Za : 5                       Proti : 1                      Zdržal sa : 0
 

Stanovisko komisie regionálnej politiky, hospodárskeho a sociálneho rozvoja  zo dňa 
05.09.2016:

Komisia RPHSR  súhlasí s prenájmom.
Za: 7         Proti: 0       Zdržal sa: 1

Stanovisko komisie životného prostredia a ochrany prírody zo dňa 05.09. 2016:

Komisia ŽP  OP a VP súhlasí s predĺžením zmluvy na rok 2017
Za :     5        Proti :       0                 Zdržal sa: 1

Miestna rada MČ Bratislava - Karlova Ves prerokovala materiál Žiadosť HUMANA o. z. o
predĺženie  nájomnej zmluvy v mestskej  časti Bratislava-Karlova  Ves  a odporúča  materiál
predložiť na zasadnutie miestneho zastupiteľstva.
Za: 7               Proti: 0                     Zdržal sa: 1

V Bratislave, 19.09.2016



                                            Zmluva č.

o umiestnení kontajnerov určených na zber použitých textílií, odevov a obuvi

Článok I
Zmluvné strany

Názov: Mestská časť Bratislava-Karlova Ves
Sídlo: Námestie sv. Františka č. 8, 842 62 Bratislava
IČO: 00 603 520 
Zastúpený: Dana Čahojová- starostka
Bankové spojenie: PRIMA banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK19 5600 0000 0018 0414 3001 

(ďalej len “mestská časť“)

Názov: HUMANA People to People Slovakia o.z.
Sídlo: Kutuzovova 3, 83103 Bratislava
IČO: 42065534
Štatutárny orgán: Henning Mörch

(ďalej len “občianske združenie“)

Článok II 
predmet zmluvy

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že občianske združenie umiestni na území mestskej
časti na  voľne  dostupnom mieste kontajnery určené  na  bezodplatný zber  použitých
textílií, oblečenia a obuvi.

2.2 Občianske  združenie  je  povinné  za  umožnenie  umiestnenia  kontajnerov  poskytnúť
mestskej časti odmenu, bližšie uvedenú v čl. V. tejto zmluvy.

Článok III
kontajnery a ich umiestnenie

3.1 Kontajnery občianskeho združenia slúžia na zber použitých textílií a odevov: pánske,
dámske, detské odevy pre všetky sezóny, lôžkoviny, stolnú bielizeň a iný domáci textil,
topánky, tašky, kožené a kožušinové odevy, doplnky.

3.2 Občianske združenie umiestni na území mestskej časti 18 kusov kontajnerov na voľne
dostupnom, frekventovanom verejnom priestranstve – spevnenej ploche, nie v zeleni.
Po  dohode  zmluvných  strán  je  počet  kontajnerov  možné  zmeniť  dodatkom k tejto
zmluve.

3.3 Určenie konkrétneho miesta kontajnera si vyžaduje vzájomnú dohodu oboch zmluvných
strán  a môže  byť  zmenené  iba  po  ich  predchádzajúcej  vzájomnej  dohode.  Presné
vymedzenie umiestnenia kontajnerov je uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.



3.4 Zberné kontajnery určené na bezodplatný zber použitých textílií, odevov a obuvi sú vo
vlastníctve občianskeho združenia a môžu byť vyprázdňované len na to  oprávneným
pracovníkmi občianskeho združenia- zvyčajne vodičmi.

3.5 Občianske združenie sa zaväzuje vyprázdňovať kontajnery pravidelne,  v závislosti od
naplnenia  kontajnera,  najmenej  však  raz  do  týždňa,  v prípade  potreby  častejšie.
V prípade  neočakávaného  preplnenia  kontajnera  medzi  bežnými  vyprázdňovaniami,
občianske združenie zabezpečí jeho vyprázdnenie bezodkladne, najneskôr do 24 hodín.
Čistotu kontajnera a jeho bezprostredného okolia zabezpečuje občianske združenie.

Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán

4.1  Občianske  združenie  v súvislosti  s umiestnením kontajnerov preberá  na  seba  všetky
povinnosti  vyplývajúce  z hygienických  predpisov,  z predpisov  o ochrane  zdravia
a bezpečnosti pri práci, ako aj platné predpisy a normy súvisiace s požiarnou ochranou.

4.2  Občianske združenie je zodpovedné za všetky škody na zariadeniach, príslušenstve ako
i majetku  prenajímateľa  ako  i tretích  osôb,  ktoré  spôsobí  v súvislosti  s umiestnením
kontajnerov. 

4.3 Občianske  združenie  je  povinné  zabezpečiť  poriadok  a čistotu  v tesnej  blízkosti
kontajnerov.

4.4  Občianske združenie sa zaväzuje  vypratať priestory poskytnuté mestskou časťou pre
umiestnenie kontajnerov bezodkladne v deň skončenia zmluvného vzťahu a odovzdať
ich  mestskej  časti  v stave,  v akom ho  prevzalo,  prázdne  a vyčistené.  Ak  občianske
združenie ku dňu skončenia zmluvného vzťahu kontajnery neodstráni, mestská časť je
oprávnená tieto odpratať na nebezpečenstvo a náklady občianskeho združenia a tieto na
jeho náklady a nebezpečenstvo uložiť do úschovy.

4.5 V prípade,  ak  občianske  združenie  neodprace  kontajnery  a  neodovzdá  poskytnuté
priestory prázdne, nepoškodené a vyčistené, je povinné uhradiť mestskej časti zmluvnú
pokutu vo výške mesačnej platby nájomného.

4.6  Občianske združenie nesie zodpovednosť za opätovné použitie a recykláciu použitých
textílií,  odevov a obuvi.  Občianske  združenie  predmet  zberu  použije  na  dodanie  do
rozvojových krajín,  na podporu sociálnych projektov a pre komerčný export. Prebytok
tejto  distribúcie  je  použitý  na  financovanie  rozvojových  projektov  v rozvojových
krajinách.

Článok V
výška úhrady za umiestnenie kontajnerov

5.1 Výška úhrady za umiestnenie jedného zberného kontajnera je určená na sumu 39,50 eur
za m² za rok, čo predstavuje sumu vo výške 56,88 eur na jeden kontajner za rok. Spolu
teda  uhradí  občianske  združenie  za  rok  za  umiestnenie  osemnástich  zberných
kontajnerov sumu 1 023,84 eur. 

5.2.   V termíne od 1.1.2017 do 31.12.2017 je občianske združenie povinné platiť úhradu za
umiestnenie  kontajnerov štvrťročne,  vo  výške  255,96,-  eur,  vždy do  15.dňa  prvého
mesiaca  daného  štvrťroku,  na  č.účtu:  SK19  5600  0000  0018  0414  3001,  variabilný
symbol: 212002101 Prima banka bez vystavenia faktúry mestskou časťou. 



5.3.   Občianske  združenie  znáša  všetky  náklady  spojené  s inštaláciou,  vyprázdňovaním
a údržbou kontajnerov.

Článok VI
doba platnosti zmluvy

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017.

Článok VII 
informácie a spolupráca

7.1 Občianske  združenie  informuje  raz  za  štvrťrok  mestskú  časť  o výsledkoch  zberu.
Informácie  o použití  predmetu  zberu  a prebytku  distribúcie  v prospech  ľudí
v rozvojových  krajinách  zabezpečuje  samotné  občianske  združenie  prostredníctvom
informatívnych plagátov umiestnených na kontajneroch.

7.2 Na  kontajnery  môžu   byť  pripevnené  iba  značky  a informačné  texty  povolené
občianskym združením.

Článok VIII
Skončenie zmluvného vzťahu

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že tento zmluvný vzťah zaniká:
a) písomnou dohodou medzi zmluvnými stranami,
b) odstúpením od zmluvy v prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nedodrží

alebo poruší niektoré z ustanovení tejto zmluvy,
c) písomnou výpoveďou aj bez uvedenia  dôvodu v jednomesačnej výpovednej

dobe,
d) uplynutím doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvára.

8.2 Výpoveď  musí  byť  písomná  a výpovedná  doba  začína  plynúť  prvým  dňom
nasledujúceho  mesiaca  po  doručení  výpovede  druhej  zmluvnej  strane.  Výpoveď sa
považuje za doručenú dňom jej prevzatia, dňom odmietnutia jej prevzatia alebo dňom
vrátenia  doporučenej  zásielky  druhej  zmluvnej  strane,  aj  keď  sa  adresát  o tom
nedozvedel.

8.3 Odstúpenie  od  zmluvy je  účinné  dňom jeho  písomného  doručenia  druhej  zmluvnej
strane,  dňom odmietnutia  jeho  prevzatia  alebo  dňom vrátenia  doporučenej  zásielky
druhej zmluvnej strane, aj keď sa adresát o tom nedozvedel.

8.4 Odstúpenie od zmluvy a skončenie zmluvného vzťahu výpoveďou, nevylučuje možnosť
uplatnenia si práva na náhradu preukázanej škody, ktorá vznikla nesplnením záväzku
jednou zo zmluvných strán.

 

Článok IX
Zmluvné pokuty a sankcie
––––––––––––––––––––––––––––––––

9.1 V prípade  omeškania  občianskeho  združenia  s úhradou  odmeny  podľa  čl.  V tejto
zmluvy je  občianske združenie povinné zaplatiť  mestskej časti úroky z omeškania vo
výške stanovenej  Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa
vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 



9.2 Nájomca sa zaväzuje uhradiť prenajímateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každé
jedno  porušenie  tejto  zmluvy.  Uhradenie  zmluvnej  pokuty  nevylučuje  možnosť
prenajímateľa  uplatnenia  si  práva  na  náhradu  preukázanej  škody,  ktorá  vznikla
porušením zmluvnej povinnosti nájomcu.

Článok X
záverečné ustanovenia

10.1 Miestne  zastupiteľstvo  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  ……...  schválilo
uzatvorenie zmluvy s občianskym združením HUMANA People to people o.z. 

10.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom 1.1.2017 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni
jej  zverejnenia  na  webovej  stránke  mestskej  časti  Bratislava-Karlova  Ves  v zmysle
§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.

10.3 Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších právnych predpisov.

10.4 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať len formou písomných dodatkov,
podpísaných  oboma zmluvnými  stranami.  Na  vzťahy neupravené  touto  zmluvou  sa
vzťahujú  príslušné  ustanovenia  zákona  č.  40/1964  Zb.  Občiansky  zákonník,  resp.
ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

10.5 Táto  zmluva  je  vyhotovená  v štyroch  rovnopisoch,  pričom mestská  časť  obdrží  tri
rovnopisy a občianske združenie jeden rovnopis. 

10.6 Zmluvné strany vyhlasujú,  že sa so zmluvou dôkladne oboznámili,  prečítali si ju, jej
obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.

V Bratislave, dňa ..................... V Bratislave,
dňa ...................

Za mestskú časť: Za občianske združenie:

_______________________
________________________

      Dana Čahojová                                                                              Henning Mörch          
           starostka                                                člen predstavenstva



Príloha :

HUMANA 2017

Miesta uloženia kontajnerov HUMANA, MČ Bratislava - Karlova Ves

1. Sekulská, pri ZUŠ na parkovisku

2. Karloveská, pri obchode Samoška

3. F.Kostku, pri parkovisku na rohu

4. Baníková 36 – bývalá zástavka 

5. Janotova 12 – pri kontajneroch

6. L.Sáru - Molecova, pri kontajneroch ( KCK)

7. Segnerova 2, pri  stánku

8. Tilgnerová 1 – pri nadchode

9. Borská - OD Centrum, oproti pošte, vedľa automatu na mlieko – 2ks

Miesta uloženia kontajnerov HUMANA, Dlhé Diely

1.  Majerníková, Pribišova –  pri Bille, 2ks

2. Majerníková 36 – na rohu pri ceste

3. Beniakova 3 – pri  parkovisku

4. Veternicova 1 -  pri kríkoch na chodníku

5. Hlaváčiková 28 – pri kontajneroch

6. Matejková – pri ceste pri Polícií

7. H.Meličkovej 19/A a 21 – pri kontajnerovom stojisku

                                  


