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1. NÁVRH UZNESENIA MIESTNEHO ZASTUPITEĽSTVA 
 

 

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Vajnory po prerokovaní 

 

 

A. s c h v a ľ u j e  

 

 

A.1. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

„Výstavba zberného dvora v Bratislave – mestskej časti  Vajnory“ v rámci výzvy 

č. OPKZP-PO1-SC111-2019-58 

 

A.2. zabezpečenie realizácie projektu mestskej časti Bratislava - Vajnory v súlade s podmienkami 

poskytnutia pomoci max. vo výške 390.000,- EUR s DPH 

  

A.3. zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 

19.500  EUR v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci 

 

A.4. zabezpečenie financovania neoprávnených výdavkov z rozpočtu mestskej časti Bratislava – 

Vajnory 

 

A.5. úpravu konečnej sumy projektu podľa finálneho rozpočtu priloženého k žiadosti o nenávratný 

finančný príspevok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. UZNESENIE MIESTNEJ RADY 
 

Miestna rada po prerokovaní  

 

 

odporúča 

 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Výstavba 

zberného dvora a nákup technologického vybavenia v Bratislave – mestskej časti  Vajnory“ 

 

 

 

 

 

3.  DÔVODOVÁ   SPRÁVA 
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Dňa 12.12.2019 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre 

Operačný program Kvalita životného prostredia (OPKZP) vyhlásilo 33. výzvu na predkladanie 

žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „ŽoNFP“) zameranú na triedený zber 

komunálnych odpadov (ďalej len „KO“), mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho 

odpadu a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v ostatných regiónoch. 

Na realizáciu projektov v rámci tejto výzvy sú alokované prostriedky vo výške 6 mil. €. 
 

Mestská časť  Bratislava-Vajnory plánuje predložiť v rámci výzvy č. OPKZP-PO1-SC111-2019-58 

– Výzva na predkladanie ŽoNFP zameraná na triedený zber KO, mechanicko-biologickú úpravu 

zmesového KO a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného KO v ostatných regiónoch ŽoNFP na 

realizáciu projektu „Zberný dvor Vajnory - rekonštrukcia zberného dvora v Bratislave – 

mestskej časti  Vajnory“. 

 

Predkladaný projekt rieši dobudovanie a rekonštrukciu miesta a technologického vybavenia 

pre triedený zber a mechanickú úpravu biologicky rozložiteľného odpadu v mestskej časti 

Bratislava-Vajnory. Mestská časť chce takto prispieť k skvalitneniu služieb pre jej obyvateľov a 

zároveň podporovať kvalitu životného prostredia. V súčasnosti majú občania možnosť priniesť 

"zelený odpad" do čiastočne ohradeného areálu, kde sa následne časť tohoto odpadu drví a externá 

firma ho odváža ďalej na likvidáciu. Tento stav je nevyhovujúci a nepostačuje množstvu odpadu, 

ktorý sa v mestskej časti vyprodukuje. Rovnako je nevyhovujúce aj umiestnenie zberného dvora 

v centrálnej časti obce, kde svojou činnosťou znižuje kvalitu života v okolitých domoch a aj 

komplikuje dopravnú situáciu v mieste zriadenia. Mestská časť nemá dostatočné kapacity a ani 

finančné prostriedky, aby zabezpečila zlepšenie tejto situácie. Okrem toho, pozemok, ktorý aktuálne 

využíva, bude mestská časť čoskoro využívať na iný účel. Na uskutočnenie predkladaného zámeru 

však mestská časť prenajala vhodný pozemok, mimo centrálnej časti obce. Na predmetnom mieste 

sa vybuduje priestor, kde sa bude biologicky rozložiteľný odpad  dovážať a ďalej spracovávať v 

podobe štiepkovania. Výsledok úpravy biologicky rozložiteľného odpadu v podobe štiepky bude 

spätne použitý pre účely mestskej časti a v prípade jeho prebytku bude odovzdaný na ďalšie 

spracovanie externému odberateľovi. Zberný dvor rovnako ráta aj so zberom drobného stavebného 

odpadu, nadrozmerného odpadu a zmiešaného odpadu. Cieľom projektu je zásadným spôsobom 

zlepšiť kvalitu života v okolí existujúceho zberného dvora, obmedziť odpadový „turizmus“, keď 

tranzitujúci cez MČ Vajnory nechávajú odpad pohodený v okolí zberných miest a obci s tým 

vznikajú značné dodatočné náklady.     
 

Celková výška predpokladaných oprávnených nákladov projektu je max. 390 000,- EUR 

vrátane DPH. V tejto sume počítame s nákupom technológie (váhy, software, kamery, nakladač, 

traktor, uzatvárateľné kontajnery, kompletná rekonštrukcia areálu), stavebnými prácami vrátane 

dozoru. V vlastné spolufinancovanie  predpokladáme vo výške 5%, t.j. do  19 500,- EUR. Presná 

suma bude upravená podľa finálneho rozpočtu priloženého k žiadosti o NFP. 
  

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 je 17. február 2020 a hodnotiaceho kola 2 17. apríl 

2020. Riadiaci orgán zabezpečí pre všetky ŽoNFP schvaľované v rámci príslušného hodnotiaceho 

kola vydanie rozhodnutia najneskôr v termíne do 35 pracovných dní od termínu uzavretia 

príslušného hodnotiaceho kola. 
 

Predpokladaný termín schválenia ŽoNFP očakávame v 08/2020, po schválení žiadosti 

realizáciu úpravy zberného dvora plánujeme uskutočniť v 4.Q.2020. 
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Výpis z uznesenia  
zo zápisnice č. 1/2020 

zo zasadnutia Komisie finančnej a správy majetku 

pri Mestskej časti Bratislava-Vajnory 

 

konanej dňa 06. februára 2020  

 

 

 

 

 

K bodu 6: 

Návrh na schválenie predloženia  žiadosti o nenávratný finančný príspevok  za účelom realizácie projektu 

"Výstavba zberného dvora a nákup technologického vybavenia v Bratislave – mestskej časti  Vajnory. 

 

Uznesenie k bodu 6: 

Prítomní členovia Komisie finančnej a správy majetku prerokovali predložený materiál a odporúčajú 

miestnemu zastupiteľstvu prerokovať a schváliť predložený návrh na žiadosť o nenávratný finančný 

príspevok  za účelom realizácie projektu "Výstavba zberného dvora a nákup technologického vybavenia 

v mestskej časti Bratislava - Vajnory.  Komisia žiada doplniť materiál o podrobnejší projekt do termínu 

rokovania miestneho zastupiteľstva a žiada o zaslanie všetkým členom komisie.  

 

Hlasovanie:  za: 8  proti: 0  zdržal sa: 0 
 

 

 

        

 
 
  

Za správnosť vyhotovenia: Pilná Darina 

Bratislava, 06.02.2020 
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Výpis 

zo záznamu č. 02/2020 

zo zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania, životného prostredia a dopravy 

pri MZ MČ Bratislava –Vajnory 

konaného dňa 05.02.2020 o 16.00 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

 

Stavebný úrad 

Mestskej časti Bratislava - Vajnory 

 

 

 

 

1. Zriadenie zberného dvoru  - informácia:  

Zberný dvor by mal byť situovaný na pozemku parc. č. 2838 /1509m2/, vo vlastníctve SR, v správe 

železníc SR, ktorý má mestská časť v prenájme. Zberný dvor bude zbierať:  

a. Biologicky rozložiteľný komunálny odpad /úprava-drvenie, štiepka/ 

b. Drobný stavebný odpad 

c. Veľkoobjemový odpad 

d. Separovaný odpad - papier, sklo, plasty, kovy 

Zberný dvor je možné vybudovať s finančnou podporou dotácií, o ktoré sa budeme uchádzať.  

 

Komisia berie informáciu na vedomie.  

 

Hlasovanie: neverejné – uvedené v zázname 

 

 

Vyhotovila:  Ing. arch. Ingrid Krumpolcová 

 


