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Návrh uznesenia 
 

Miestna rada mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 

odporúča 
 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
schváliť 

predĺženie doby spolupráce pri zbere použitého šatstva a obuvi o ďalšie, ktorá vznikla na základe 
Dohody o spolupráci č. 138/2015 medzi spoločnosťou HUMANA People to People Slovakia o.z. 
a mestskou časťou Bratislava-Dúbravka do 30.04.2026 vo výške 1 700 EUR/ročne. 
 
Dôvodová správa 
 
Skutkový stav 
 

Žiadateľ listom zo dňa 03.03.2022, ktorý bol mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
doručený dňa 03.03.2022 prejavil záujem o predĺženie spolupráce v oblasti zberu použitých 
textílií, oblečenia  a obuvi na území mestskej časti Bratislava-Dúbravka.  

 
Spolupráca medzi občianskym združením HUMANA a mestskou časťou vznikla 

na základe Dohody o spolupráci č. 138/2015. Predmetom dohody je spolupráca medzi 
zmluvnými stranami pri zbere použitých textílií, oblečenia a obuvi na území mestskej časti 
prostredníctvom zberných nádob – kontajnerov, pričom mestská časť sa zaväzuje spolupracovať 
s Humanou pri umiestňovaní kontajnerov a propagácii a informovanosti obyvateľstva mestskej 
časti o systéme zberu. Dohoda je zatvorená na dobu určitú do 30.04.2022. Žiadateľ uhrádza 
na účet mestskej časti za umiestnenie kontajnerov za každý rok spolupráce sumu 1 700 EUR. 
 

Žiadateľ svoju žiadosť odôvodňuje nasledovne: 
Humana People to People je občianske združenie, ktoré prostredníctvom kontajnerov poskytuje 
spoľahlivý servis v oblasti zberu použitého šatstva, textílií a obuvi. Vyprázdňovanie kontajnerov 
sa uskutočňuje každý týždeň, pričom Humana sa súčasne stará o čistotu a údržbu stojiska 
v rozsahu jedného metra od zberného kontajneru. 
 
 Výnos z výkonu činnosti použije žiadateľ na financovania svojich cieľov, ktorými sú 
ochrana a zabezpečovanie princípov humanizmu v medziľudských vzťahoch, ochrana 
a zveľaďovanie životného prostredia, podpora programov výchovy a vývoja, pomoc 
chudobným, poskytovanie sociálnej pomoci a iné. 
 
 Žiadateľ zároveň spolupracuje a podporuje neziskovú organizáciu DEPAUL Slovensko 
v Bratislave, ktorá zabezpečuje starostlivosť ľuďom bez domova. 
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Stanovisko komisie legislatívnoprávnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom zo dňa 
23.05.2022: 
 
Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
schváliť 
predĺženie doby spolupráce s občianskym združením HUMANA People to People Slovakia, o. z., 
podľa predloženého návrhu. 
 
Hlasovanie 
Prítomní: 5 za: 5 proti: 0 zdržal sa:        0 
 
 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: 
 
Vzhľadom na termín zasadnutia, 02.06.2022, stanovisko tejto komisie miestneho zastupiteľstva 
bude rozdané priamo na zasadnutí miestnej rady.    
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Miestny úřad mestskej časti
Bratislava -Dúbravka
RNDr, Martin Zaťovič
Žatevná 2
844 02 Bratislava

Bratislava, 03.03.2022

Věc: Žiadosť o predíženie Dohody o spolupráci č. 138/2015 zmluvných stráň při zbere při zbere
použitého šatstva a obuvi v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka

HUMANA People to People Slovakia občianske združenie si Vás dovofuje požiadať o predtženie Dohody
o spolupráci 6.138/2015 zmluvných stráň při zbere použitých textilií, oblečenia obuvi na území Mestskej časti
Bratislava -Dúbravka

HUMANA People to People Slovakia je občianske združenie, ktoré prostredníctvom kontajnerov poskytuje
spol'ahlivy servis v oblasti zberu použitého šatstva, textilií a obuvi.

Zákaznicky servis v oblasti vyprázdňovania kontajnerov na zber šatstva zabezpečuje pravidelné každý týždeň
a súčasne sa stará o údržbu a čistotu stojiska v okolí kontajnera dojedného metra. V případe preplnenia zberných
nádob zabezpečí HUMANA vybavenie reklamácie do 48 hodin. HUMANA kladie vefký doraz na výzor a čistotu
kontajnerov, zabezpečuje pravidelná údržbu a čistenie kontajnerov. Poskytuje bezplatný servis v oblasti zberu
použitého oblečenia a obuvi.

Občianske združenie HUMANA prostřed níctvo m kontajnerov zbiera použité šatstvo a textilie, a to pánské, dámské,
dětské oděvy pre všetky sezóny, posternú bielizeň a iný domácí textil, topánky, tašky, kožené a kožušinové oděvy
a doplnky.Kontajnery občianskeho zduženia HUMANA slúžia výlučné na zber použitého šatstva a textilii,

Občianske združenie HUMANA použije případný výnos z výkonu činnosti, na podporu a financovanie svojich
ciefov, ktorými sú ochrana a zabezpečovanie princípov humanizmu v medzifudských vzťahoch, ochrana
a zvefaďovanie životného prostredia a vytváranie priaznivých životných podmienok na naplnenie úloh, medzi ktoré
patří zabezpečenie alebo podpora programov vzdelávania, výchovy a vývoja, ktoré sú orientované na oblasti, ako
sú pomoc chudobným a rozvoj chudobnějších častí populácie, poskytovanie sociálnej pomoci, konkrétné pomoci
1'uďom v chudobě, tiesni a utrpení, postihnutých nepredvidatel'nou udalost'ou a nešťastím, pomoci obetiam hladu,
vojny, prírodných katastrof alebo napomáhanie při zabezpečovaní rehabilitáde a premiestnenf fudí a programov
zameraných na přestavbu zničených fudských obydlí s ohl'adom na poěkodené oblasti, ochrana a tvorba životného
prostredia a ochrana a zabezpečován ie prírodného bohatstva pře veřejný prospěch, ale v žiadnom případe nie
obmedzujúcim spósobom, iniciovanie akcií zameraných na ochranu riek, moří a lesov před zlým zaobchádzaním
a súčinnosť při zabezpečovaní projektov zameraných na ochranu prírodného bohatstva země, ochrana a podpora
zdravia, prevencia a resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotnictva a sociálnych služieb, podpora sportu
dětí, mládeže a občanov zdravotně postihnutých, podpora zachovávania kulturných hodnot a zabezpečovanie
ochrany fudských práv,
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HUMANA People to People Slovakia občianske združenie spolupracuje a podporuje neziskovú organizáciu
DEPAUL Slovensko v Bratislavě, ktorá sa stará o 1'udí bez domova, Hlavně v zimnom období narastá počet 1'udi
bez domova a preto je potřebné sa vo váčěej miere zaoberať otázkou bezdomovectva a podpořit' DEPAUL
Slovensko.

Zákaznicky servis v oblasti zberu použitého šatstva a obuvi poskytuje v městech Bratislava,Senec,Sereď,
Sládkovičovo,Topol'čany,Partizánske,Senica,Zlaté Moravce, Štúrovo,Komárno,Nové Zámky, Trenčín,Banská
Bystrica, Detva, Zvolen a v mnohých obciach,

V rámci zákaznického servisu HUMANA Slovakia informuje a pravidelné zasiela mesaéné Hlásenie o výsledku
zbem t.j. údaje o množstve vyzbieraného šatstva,

Zber použitého oblečenia, obuvi a odevovje základom nasej činnosti, opátovné použitie oblečenia šetří veía emisií
a prispieva k bojů proti globálnemu otepfovaniu a změně klímy .

Za Vášu podporu sa Vám chceme vopred poďakovať.

S pozdravem

.MatúšKoturák.

Předseda
HUMANAPeople to People Slovakia o.z.
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