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Návrh uznesenia 

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Dúbravka 

schvaľuje 

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 1 700,00 
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. 

 
V súčasnosti sú v mestskej časti Bratislava-Dúbravka umiestnené kontajnery 

v celkovom počte 20 ks. Zoznam ulíc, na ktorých sa kontajnery nachádzajú, tvorí prílohu tohto 
materiálu. 
 

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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Súpis k ntajnerov na šatstvo - HUMANA 
 
P.č. Parcela Parc. č.  LV Ulica  ks poznámka 
1 E 2-1197 5920 Lipského 6 pri KS 1 Pôvodne p. č. 2713 
2 C 2792/1 847 Ľ. Zúbka 31 1  
3 C 2907/1 847 Bazovského 10 pri KS 1  
4 C 3027 847 Saratovská 2 2  
5 C 3044 847 Trhová oproti Kpt.Rašu 35 1  
6 C 3332 847 Nejedlého 17 – 19 pri ZŠ 1  
7 C 1293/11 847 Gallayova – Fontána 

parkovisko 
1  

8 C 1240/1 847 Pri Kríži 9 chodník na 
hlavnej ceste 

1  

9 C 1207 847 Homolova 19 oproti 
COOP 

1  

10 C 3330 847 Drobného 20 - chodník 2  
11 C 1094 847 Tranovského 39 – pri KS 1  
12 C 1387/1 847 Repašského 12 – pri KS 1  
13 C 3020/1 847 M.Sch. Trnavského – 

oproti kostolu 
2  

14 C 2275 847 Hanulova 3 pri výmeničke  1  
15 C 3378 847 Nejedlého 35 pri 

výmeničke 
1  

16 C 2259 847 Švantnerova 3 1  
17 C 1491/4 847 Talichova 10 1  

 
 
Celkový počet kontajnerov: 20 ks 
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Uznesenie MR č. 150/2022 zo dňa 07.06.2022: 
 
Miestna rada 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: 7 za: 7 proti: 0 zdržal sa:        0     nehlasovali:  0 
 
Uznesenie bolo prijaté. 
 
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 
 
 



HUMANA People to People Slovakia o.z. 

Kutuzovova 3 
831 03 Bratislava 
Tel.: -+421910 666 036 
Email: info@humana-slovakia.sk 
IČO: 42065534 

Miestny úrad mestskej časti 
Bratislava -Dúbravka 
RNDr. Martin Zaťovič 
Žatevná 2 
844 02 Bratislava 

Bratislava, 03.03.2022 

Vec: Žiadosť o predlženie Dohody o spolupráci č. 138/2015 zmluvných strán pri zbere pri zbere 
použitého šatstva a obuvi v Mestskej časti Bratislava - Dúbravka 

HU MANA People to People Slovakia občianske združenie si Vás dovoľuje požiadať o predÍženie Dohody 
o spolupráci č. 138/2015 zmluvných strán pri zbere použitých textílií, oblečenia obuvi na území Mestskej časti 
Bratislava -Dúbravka 

HUMANA People to People Slovakia je občianske združenie, ktoré prostredníctvom kontajnerov poskytuje 
spoľahlivý servis v oblasti zberu použitého šatstva, textílií a obuvi. 

Zákaznícky servis v oblasti vyprázdňovania kontajnerov na zber šatstva zabezpečuje pravidelne každý týždeň 
a súčasne sa stará o údržbu a čistotu stojiska v okolí kontajnera do jedného metra. V prípade preplnenia zberných 
nádob zabezpečí HUMANA vybavenie reklamácie do 48 hodín. HUMANA kladie veľký dôraz na výzor a čistotu 
kontajnerov, zabezpečuje pravidelnú údržbu a čistenie kontajnerov. Poskytuje bezplatný servis v oblasti zberu 
použitého oblečenia a obuvi. 

Občianske združenie HU MANA prostredníctvom kontajnerov zbiera použité šatstvo a textílie, a to pánske, dámske, 
detské odevy pre všetky sezóny, posteľnú bielizeň a iný domáci textil, topánky, tašky, kožené a kožušinové odevy 
a doplnky.Kontajnery občianskeho zduženia HUMANA slúžia výlučne na zber použitého šatstva a textílii. 

Občianske združenie HUMANA použije prípadný výnos z výkonu činnosti. na podporu a financovanie svojich 
cieľov, ktorými sú ochrana a zabezpečovanie princípov humanizmu v medziľudských vzťahoch, ochrana 
a zveľaďovanie životného prostredia a vytváranie priaznivých životných podmienok na naplnenie úloh, medzi ktoré 
patrí zabezpečenie alebo podpora programov vzdelávania, výchovy a vývoja, ktoré sú orientované na oblasti, ako 
sú pomoc chudobným a rozvoj chudobnejších častí populácie, poskytovanie sociálnej pomoci, konkrétne pomoci 
ľuďom v chudobe, tiesni a utrpení, postihnutých nepredvídateľnou udalosťou a nešťastím, pomoci obetiam hladu, 
vojny, prírodných katastrof alebo napomáhanie pri zabezpečovaní rehabilitácie a premiestnení ľudí a programov 
zameraných na prestavbu zničených ľudských obydlí s ohľadom na poškodené oblasti, ochrana a tvorba životného 
prostredia a ochrana a zabezpečovanie prírodného bohatstva pre verejný prospech, ale v žiadnom prípade nie 
obmedzujúcim spôsobom, iniciovanie akcií zameraných na ochranu riek, morí a lesov pred zlým zaobchádzaním 
a súčinnosť pri zabezpečovaní projektov zameraných na ochranu prírodného bohatstva zeme, ochrana a podpora 
zdravia, prevencia a resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb, podpora športu 
detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých, podpora zachovávania kultúrnych hodnôt a zabezpečovanie 
ochrany ľudských práv. 

mailto:info@humana-slovakia.sk


HUMANA People to People Slovakia občianske združenie spolupracuje a podporuje neziskovú organizáciu 
DEPAUL Slovensko v Bratislave, ktorá sa stará o ľudí bez domova. Hlavne v zimnom období narastá počet ľudí 
bez domova a preto je potrebné sa vo väčšej miere zaoberať otázkou bezdomovectva a podporiť DEPAUL 
Slovensko. 

Zákaznícky servis v oblasti zberu použitého šatstva a obuvi poskytuje v mestách Bratislava,Senec,Sereď, 
Sládkovičovo,Topoľčany,Partizánske,Senica,Zlaté Moravce, Štúrovo,Komárno,Nové Zámky,Trenčín,Banská 
Bystrica.Detva, Zvolen a v mnohých obciach. 

V rámci zákazníckeho servisu HUMANA Slovakia informuje a pravidelne zasiela mesačné Hlásenie o výsledku 
zberu t.j. údaje o množstve vyzbieraného šatstva. 

Zber použitého oblečenia, obuvi a odevov je základom našej činnosti, opätovné použitie oblečenia šetrí veľa emisií 
a prispieva k boju proti globálnemu otepľovaniu a zmene klímy . 

Za Vašu podporu sa Vám chceme vopred poďakovať. 

S pozdravom 

M::itľ1?; Kntuľ;:ik 

Predseda 
HUMANAPeople to People Slovakia o.z. 
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