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Návrh uznesenia 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
s c h v a ľ u j e  
uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom bude umiestnenie kontajnerov určených na zber elektroodpadu, 
batérií a akumulátorov na pozemkoch parc. č. 41, parc. č. 3330, parc. č. 3020/1, parc. č. 1240/1 a parc. 
č. 2259, k.ú. Dúbravka, spoločnosťou ASEKOL SK s.r.o., Lamačská cesta 45, 841 03 Bratislava, IČO: 
45 602 689, a to za finančnú odplatu vo výške 1,- EURO ročne, na dobu päť rokov, a to s podmienkami: 
 

1. Spoločnosť na každej uvedenej parcele umiestni jeden kus kontajnera. 
2. Miesto umiestnenia kontajnera musí byť schválené mestskou časťou. 
3. Spoločnosť bude zabezpečovať pravidelné vyprázdňovanie kontajnerov. 
4. Spoločnosť bude zabezpečovať udržiavanie čistoty okolia kontajnerov a zaisťovať bezodkladné 

dočistenie okolia rozmiestnených kontajnerov od určených odpadov na vlastné náklady.  
 
Dôvodová správa 
 
Skutkový stav 
 
 Spoločnosť ASEKOL SK s.r.o. požiadala tunajšiu mestskú časť o spoluprácu, a to za účelom 
rozvoja vzájomnej spolupráce pri zabezpečovaní oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a 
akumulátorov najmä za účelom dosiahnutia nasledujúcich verejnoprospešných cieľov: 

• posilnenie ochrany životného prostredia prostredníctvom využitia druhotných surovín z 
oddelene zozbieraného elektroodpadu, batérií a akumulátorov; 

• minimalizácia množstva elektroodpadu, batérií a akumulátorov, ktorých sa obyvatelia zbavujú 
v rámci nevytriedeného komunálneho odpadu; 

• zníženie nákladov vynakladaných mestskou časťou na odpadový systém mestskej časti; 
• zvýšenie komfortu pre obyvateľov mestskej časti tak, aby pre nich oddelený zber elektroodpadu, 

batérií a akumulátorov bol čo najmenej zaťažujúci; 
• recyklácia oddelene zozbieraného elektroodpadu, batérií a akumulátorov v rámci systému 

združeného nakladania s uvedenými vyhradenými prúdmi odpadov na náklady 
Prevádzkovateľa. 

 
 K dnešnému dňu má mestská časť uzatvorenú jednu obdobnú zmluvu o spolupráci, a to so 
spoločnosťou Humana People to People Slovakia, ktorej predmetom je spolupráca pri zbere použitých 
textílií, oblečenia a obuvi.  Podmienky zmluvy so spoločnosťou ASEKOL SK s.r.o. boli preto 
navrhnuté, čo do výšky odplaty za umiestnenie jedného kusu kontajnera a doby trvania zmluvy, obdobne 
ako pri uzatvorení zmluvy so spoločnosťou Humana People to People Slovakia, čo bolo predmetom 
materiálu predloženého na decembrové zasadnutie miestneho zastupiteľstva, kedy ročný poplatok za 
umiestnenie kontajnerov bol schválený vo výške 500,- EUR. 
 
 Návrh bol schválený miestnym zastupiteľstvom na zasadnutí dňa 04.12.2018. Žiadateľ však 
zmluvu nepodpísal s odôvodnením, resp. so žiadosťou o zníženie ročného poplatku zo schválených 
500,- EUR na 1,- EURO ročne. 
 
 Návrh umiestnenia kontajnerov je prílohou tohto materiálu. 
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Uznesenie MR  č. 9/2019 zo dňa 05.02.2019 
 
Miestna rada odporúča miestnemu zastupiteľstvu schváliť predložený návrh. 
 
Hlasovanie :        prítomní : 8           za : 8           proti : 0          zdržali sa :  0 
 
 
Stanovisko komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom zo dňa 
14.01.2018: 
 
Komisia legislatívnoprávna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka 
 
s c h v á l i ť, 
uzatvorenie zmluvy, ktorej predmetom bude umiestnenie kontajnerov určených na zber elektroodpadu, 
batérií a akumulátorov na pozemkoch parc. č. 41, parc. č. 3330, parc. č. 3020/1, parc. č. 1240/1 a parc. 
č. 2259, k.ú. Dúbravka, podľa predloženého materiálu. 

Pripomienka komisie: 
Komisia navrhuje, aby spoločnosť predkladala ročnú správu, koľko odpadu z predmetných kontajnerov 
bolo zlikvidovaného. 
 
Hlasovanie:   Prítomní: 6 za: 5 proti: 0 zdržal sa:    1 
 
 
Stanovisko ekonomickej komisie: 
 
Komisia ekonomická prerokovala uvedený návrh na umiestnenia kontajnerov určených na zber 
elektroodpadu, batérií a akumulátorov na pozemkoch parc. č. 41, parc. č. 3330, parc. č. 3020/1, parc. č. 
1240/1 a parc. č. 2259, k.ú. Dúbravka, spoločnosti ASEKOL SK s.r.o. a odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka umiestnenie kontajnerov schváliť. 
 
Hlasovanie:       prítomní: 7              za: 7             proti: 0                  zdržali sa: 0 
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