
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO
---------------------------------------------------------------

Všeobecne záväzné nariadenie
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

č. ..../2018

ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové
Mesto č. 5/2016 zo dňa 14.06.2016 v znení Všeobecného záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava–Nové Mesto č. 3/2017 zo dňa 11.04.2017 a Všeobecného záväzného

nariadenia mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v súlade s ustanovením § 15 ods. 2
písm. a) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších
predpisov v spojení s § 7 ods. 2 a ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej
samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona
č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona
č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákona č. 300/2008 Z. z. o
organizácii a podpore športu v znení neskorších predpisov a § 14 ods. 3 zákona č. 49/2002 Z. z. o
ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie,
ktorým mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava–Nové Mesto č. 5/2016
zo dňa 14.06.2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v znení č.
3/2017 zo dňa 11.04.2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto a
všeobecného záväzného nariadenia č. 5/2018 zo dňa 10.04.2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len ako „nariadenie“), ktorým sa rozširuje okruh
poskytovania dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava–Nové Mesto v rámci  oblasti podpory
zlepšenia kvality a ochrany životného prostredia v mestskej časti pre projekty zlepšenia stavu z
hľadiska riešenia odpadov v mestskej časti a jeho separácie

Článok 1
(1) V článku 8 ods.1 bod VI./ písm. b) sa znenie písm. b) mení nasledovne:

b)   sa podieľajú na zlepšení momentálneho stavu z hľadiska riešenia odpadov v mestskej
časti a jeho separácie (napr. refundácia časti nákladov spojených s vybudovaním
uzamykateľných stanovíšť zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené
zložky komunálnych odpadov a stanovíšť podzemných a/alebo polopodzemných
kontajnerov na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov
v súlade s prílohou č.5 nariadenia)



(2) V prílohe č. 5 sa mení názov nasledovne:

Podmienky refundovania nákladov spojených s vybudovaním uzamykateľného
stanovišťa zberných nádob na zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky
komunálnych odpadov a stanovišťa podzemných a/alebo polopodzemných kontajnerov na
zmesový komunálny odpad a vytriedené zložky komunálnych odpadov (ďalej len
„kontajnerové stanovište“)

(3) V prílohe č. 5 sa mení znenie bodu 1. písm. b) nasledovne:

b) Podmienky mestskej časti z hľadiska technického vybavenia kontajnerového
stanovišťa

bb) Súčasťou kontajnerového stanovišťa musia byť zberné nádoby na vytriedené
zložky komunálnych odpadov, minimálne však na dve vytriedené zložky
komunálnych odpadov (vytriedenými zložkami komunálnych odpadov sú
papier, plasty, sklo, kovy a biologicky rozložiteľný odpad).

      bbb) Kontajnerové stanovište v prípade, keď nepôjde o podzemné a
polopodzemné kontajnery, musí byť uzamkýnateľné a zastrešené.

(4) V prílohe č. 5 sa mení znenie bodu 1 písm. c)  nasledovne:

c) Projekt kontajnerového stanovišťa musí obsahovať:

cc) fotografickú snímku objasňujúcu aktuálnu situáciu;
ccc) celkový rozpočet (kalkuláciu) projektu s rozpísaním jednotlivých položiek;

                   cccc)      doklad (napr. nájomnú zmluvu) preukazujúci vzťah k pozemku, na ktorom je
umiestnené kontajnerové stanovište;

                   cccc.1. ak ide o pozemok vo vlastníctve resp. správe mestskej  časti  -
nájomnú zmluvu na pozemok, ktorej súčasťou je podmienka
udržiavania čistoty v okolí kontajnerového stanovišťa do vzdialenosti
3 m na všetky strany;

cccc.2. ak ide o pozemok, ku ktorému nemá mestská časť žiadny majetkový
vzťah, doklad preukazujúci vzťah k pozemku, na ktorom je
umiestnené kontajnerové stanovište, ktorý musí obsahovať aj
podmienku  udržiavania čistoty okolo kontajnerového stanovišťa do
vzdialenosti 3 m na všetky strany;

ccccc)    písomné oznámenie stavebného úradu, že proti stavebným úpravám
a udržiavacím prácam (drobná stavba) nemá námietky, resp. stavebné
povolenie;



Článok 2
(1) Toto nariadenie bolo schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava –

Nové mesto dňa ......... 2018 uznesením číslo ...... .
(2) Toto nariadenie bolo vyvesené na úradnej tabuli mestskej časti dňa ........  a účinnosť

nadobúda 15-tym dňom od zverejnenia na úradnej tabuli.
(3) Žiadosti podané pred platnosťou a účinnosťou tohto nariadenia sa posudzujú podľa

nariadenia platného v čase podania žiadosti o poskytnutie dotácie.

Mgr. Rudolf Kusý
         starosta

Bratislava ....................... 2018


