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na predĺženie dohody o spolupráci občianskemu združeniu HUMANA PEOPLE TO 
PEOPLE SLOVAKIA, ktorej predmetom je záväzok mestskej časti spolupracovať s 
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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

 
s c h v a ľ u j e 

 

predĺženie dohody o spolupráci medzi občianskym združením HUMANA PEOPLE TO 
PEOPLE SLOVAKIA a mestskou časťou Bratislava-Dúbravka, ktorej predmetom je záväzok 
mestskej časti spolupracovať s občianskym združením HUMANA PEOPLE TO PEOPLE 
SLOVAKIA pri zbere použitých textílií, oblečenia a obuvi na území mestskej časti a záväzok 
občianskeho združenia uhradiť za udelenie súhlasu s umiestnením kontajnerov 1 700.- eur za 
každý rok, a to na dobu ďalších troch rokov. 

Dôvodová správa 

 Dňa 04.05.2015 bola uzatvorená Dohoda o spolupráci č. 138/2015 medzi občianskym 
združením Humana People to People Slovakia a mestskou časťou Bratislava-Dúbravka, ktorej 
predmetom je spolupráca pri zbere použitých textílií, oblečenia a obuvi na území mestskej časti 
Bratislava-Dúbravka prostredníctvom zberných nádob a technického zabezpečenia zo strany 
občianskeho združenia a záväzok mestskej časti spolupracovať s občianskym združením pri 
umiestňovaní kontajnerov a propagácií a informovanosti obyvateľstva mestskej časti o systéme 
zberu. Zmluva bola uzavretá na dobu určitú, a to do 30.04.2019. 
 
 Účelom vzájomnej spolupráce je dobročinná činnosť s humanitárnym zameraním. 
 
 Určenie miesta umiestnenia kontajnerov je podmienené vzájomnou dohodou zmluvných 
strán. Vhodné miesta na umiestnenie kontajnerov na zber použitých textílií, oblečenia a obuvi 
vytypuje mestská časť prednostne na verejných pozemkoch. 
 
 Žiadosťou doručenou mestskej časti Bratislava-Dúbravka dňa 11.02.2016 požiadalo 
občianske združenie  Humana People to People Slovakia o predĺženie Dohody o spolupráci                  
č. 138/2015.  

- - - 

Stanovisko Komisie legislatívno-právnej, mandátovej a hospodárenia s majetkom: 

Komisia legislatívno-právna, mandátová a hospodárenia s majetkom odporúča miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava-Dúbravka   s c h v á l i ť, predĺženie dohody o spolupráci medzi 
občianskym združením HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA a mestskou časťou Bratislava-
Dúbravka, ktorej predmetom je záväzok mestskej časti spolupracovať s občianskym združením 
HUMANA PEOPLE TO PEOPLE SLOVAKIA pri zbere použitých textílií, oblečenia a obuvi na území 
mestskej časti a záväzok občianskeho združenia uhradiť za udelenie súhlasu s umiestnením kontajnerov 
1 700.- EUR za každý rok, a to na dobu ďalších troch rokov. 

Hlasovanie  

Prítomní:  5 za: 5 proti: 0 zdržal sa: 0  
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HUMANA People to People Slovakia o.z,

Kutuzovova 3
831 03 Bratislava
Tel.:+421 910 666 036
Email: humana.slovakia@humana.at
IČO: 42065534

Miestny úřad
Městská časť Bratislava-Dúbravka

Datum: } 1 -02- 2019
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Miestny úřad mestskej časti
Bratislava - Dúbravka
RNDr. Martin Zaťovič
Žatevná 2

^6 844 02 Bratislava

Bratislava, 29.01,2019

Věc: Žiadosť o predlženie Dohody o spolupráci 6.138/2015 zmluvných stráň při zbere použitých textilií,
oblečenia a obuvi na území mestskej část Bratislava • Dúbravka

Vážený pán starosta,

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

HUMANA People to People Slovakia o.z. je charitatívna organizácia, ktorá prostredníctvom kontajnerov poskytuje
spofahlivý, profesionálny, bezproblémový a bezplatný servis v oblasti zberu použitého šatstva, textilií a obuvi.

Kontajnery HUMANA People to People Slovakia občianskeho združenia umiestnené v mestskej časti Dúbravka
sú striebornosivej farby, označené nálepkami pře zber oblečenia a obuvi a telefonickým kontaktom.
Zákaznicky servis v oblasti vyprázdňovania kontajnerov zabezpečuje HUMANA Slovakia o.z. pravidelné každých
7 dní a súéasne sa stará o čistotu stojiska v okolí kontajnera do 1 metra.
HUMANA kladie verky doraz na výzor a čistotu kontajnerov, zabezpečuje pravidelnú údržbu, éistenie a obnovu
kontajnerov.

HUMANA zbiera použité oblečenie a oděvy: pánske,dámske,detské pre všetky ročné obdobia, lóžkoviny, stolnú
bielizeň a iný domáci textil, topánky, tašky, kožené a kožuěinové oděvy a doplňky.

Zákaznicky servis v oblasti zberu použitých textíií, odevov a obuvi poskytuje v městech Bratislava, Banská
Bystrica, Senec, Sereď, Šenkvice, Sládkovičovo, Dunajská Streda,Komámo,Leopoldov,Nové Zámkyjrenčín,
Vráble, Zlaté Moravce a v mnohých malých obciach.
V rámci zákaznického servisu HUMANA informuje a pravidelné zasiela hlásenie o výsledku zbeiu t.j. evidenciu
o množstvo vyzbieraného šatstva a textilií v kilogramoch.

HUMANA kladie velký doraz na ochranu životného prostredia tým, že velký podiel zozbieraného a vytriedeného
šatstva sa prostredníctvom kontajnerového zberu využívá opat' ako oblečenie. Second hand šetří nielen životné
prostredie apeňaženku, ale vďaka opátovnému použitiu šatstva sa znižuje vypúšťanie vefkého množstva
kysliéníka uhličitého do ovzdušia. Na základe studie sa dospělo k závěru, že 1 Humana kontajner má pře životné
prostredie taký istý efekt ako 500 stromov.

HUMANA vytvořila mnoho projektov, v ktorých sa ukutočňujú tieto činnosti:
HUMANA People to People Slovakia občianske združenie priamo spolupracuje a podporuje organizáciu
DEPAUL Slovensko. Nezisková organizácia DE PAUL Slovensko v Bratislavě sa stará o 1'udí ruďi bez domova.



Vzhľadom k tomu, že neustále hlavne v zimnom období narastá počet ľudí bez domova na Slovensku je potrebné 
sa vo väčšej miere zaoberať otázkou bezdomovectva a podporiť DEPAUL Slovensko. 

Občianske združenie HUMANA People to People Slovakia priamo spolupracuje s oganizáciou Direkthilfe Roma. 
V rámci projektu sa poskytuje zamestnanie ľuďom v regione Rimavská Sobota pri pestovaní uhoriek, starostlivosti 
o úrodu, zber až po spracovanie vypestovaných a predaj nakladaných uhoriek v pohároch. Výťažok z predaja je
priamo určený na podporu projektu.

HUMANA občianske združenie zabezpečila a následne darovala školský nábytok obciam v regióne Rimavská 
Sobota. 

HUMANA predstavila africké umenie na Slovensku. 
Počas usporiadania Konferencie partnerských obcí uskutočnenej pod záštitou obce Malé Dvorníky HUMANA 
Slovakia o.z. usporiadala Výstavu sôch umelcov z Afriky v rámci podpory insitného umenia umelcov z ľudu. 

Vzdelanie je kľúčom k rozvoju. V rámci podpory projektov v Afrike HUMANA vyškolila viac ako 20 OOO školských 
učiteíov v Afrike a Indii. 
Aj tomto roku 2019 podporuje HUMANA študentov v Afrike nákupom školského materiálu ako papiera, písacích 
potrieb a ceruziek. 

Zber použitého oblečenia, obuvi a odevov je základom našej charitívnej činnosti. S Vašou súčinnosťou ohľadne 
umiestnenia zberných kontajnerov je možné uvedené činnosti podporiť vo väčšej miere. 

Za Vašu podporu sa Vám chceme vopred poďakovať. 

S pozdravom 

Henning Môrch 

Príloha: Informačný leták HUMANA People to People Slovakia o.z. 
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