Zásady poskytovania dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových stanovíšť
podľa manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom
priestore HM SR Bratislavy

Tieto zásady poskytovania dotácie na podporu budovania a úpravy kontajnerových
stanovíšť upravujú podmienky, účel a postup pri poskytovaní dotácie na budovanie alebo
úpravu kontajnerových stanovíšť (ďalej len „dotácia“) z rozpočtu hlavného mesta Slovenskej
republiky Bratislavy (ďalej len „hlavné mesto“), ktoré sú v súlade s Manuálom pre stavbu a
rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom priestore HM SR Bratislavy, vydanom
Útvarom hlavnej architektky hlavného mesta v júni 2020.
§1
Podmienky poskytovania dotácie
1) Hlavné mesto môže poskytnúť dotáciu právnickej osobe, ktorej zakladateľom nie je
hlavné mesto. Oprávneným žiadateľom je spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových
priestorov v dome1 zriadené na správu bytového domu/domov nachádzajúcich sa na
území hlavného mesta alebo právnická osoba, ktorá vykonáva správu bytového
domu/domov nachádzajúcich sa na území hlavného mesta.
2) Dotácia môže byť použitá výhradne na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou stavby
alebo úpravy stavby kontajnerového stanovišťa prislúchajúceho k bytovému
domu/domom nachádzajúcim sa na území hlavného mesta.
3) Hlavné mesto poskytuje dotáciu vo výške 3320 eur, do výšky vyčlenených prostriedkov
na príslušný rozpočtový rok. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
4) Dotáciu nie je možné poskytnúť viackrát na podporu výstavby alebo úpravy stavby
kontajnerového stanovišťa obsluhujúceho ten istý bytový dom alebo tie isté bytové
domy.
§2
Účel využitia dotácie
1) Dotáciu je možné použiť na pokrytie nasledovných nákladových položiek:
a) nákup materiálov na vybudovanie kontajnerového stanovišťa
b) stavebné a konštrukčné práce
c) vytvorenie vegetačnej strechy
2) Dotáciu je možné použiť na pokrytie výdavkov, ktoré vznikli v rámci rozpočtového
roka, v ktorom bola žiadosť o dotáciu podaná, a to aj v prípade, že vznikli pred
podpisom zmluvy o poskytnutí dotácie.
3) Prijímateľ dotácie je povinný ju využiť najneskôr do 31. decembra príslušného
kalendárneho roka.
1

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome ( ďalej len spoločenstvo) je právnická osoba
založená podľa zákona NR SR č.182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších
predpisov ( ďalej len zákon č. 182/1993) , ktorá spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu,
nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a
priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a
nebytových priestorov v dome.

§3
Podávanie a prijímanie žiadosti o dotáciu
1) Žiadosť o dotáciu je možné podať v priebehu kalendárneho roka, najneskôr však do 30.
septembra alebo do vyčerpania rozpočtových finančných prostriedkov. Informácia o
vyčerpaní rozpočtových finančných prostriedkov určených na dotáciu v danom
rozpočtovom roku sa zverejňuje na webovej stránke bratislavskisusedia.sk
2) Žiadosť o dotáciu je potrebné podať cez formulár na webovej stránke
bratislavskisusedia.sk, kde sú zverejnené aj podrobné inštrukcie a vysvetlivky
k požiadavkám na obsah žiadosti. Tlačenú verziu odoslanej žiadosti spolu s prílohami
žiadateľ predkladá v originálnom vyhotovení iba v prípade schválenia žiadosti
o dotáciu, a to v termíne podpisu zmluvy o poskytnutí dotácie.
3) Pri podaní žiadosti je potrebné preukázať vzťah k pozemku, na ktorom sa má
kontajnerové stanovište vybudovať, respektíve upraviť. V prípade, že pozemok, ku
ktorému sa viaže zámer vybudovať kontajnerové stanovište, je vo vlastníctve hlavného
mesta, spolu so žiadosťou o dotáciu je potrebné podať aj žiadosť o nájom daného
pozemku.
4) Žiadosti o dotáciu prijíma Oddelenie životného prostredia Magistrátu hlavného mesta
SR Bratislavy, Primaciálne námestie 1, Bratislava (ďalej len „oddelenie životného
prostredia“).
§4
Obsah žiadosti o dotáciu
1) V rámci formulára žiadosti o dotáciu je potrebné uviesť minimálne nasledovné údaje o
žiadateľovi:
a. názov spoločenstva alebo obchodné meno správcu;
b. sídlo;
c. IČO;
d. peňažný ústav;
e. IBAN, BIC/SWIFT;
f. meno a priezvisko kontaktnej osoby;
g. telefónne číslo a e-mailovú adresu kontaktnej osoby.
2) K miestu umiestnenia stanovišťa je potrebné vyšpecifikovať:
a. katastrálne územie;
b. parcelné číslo;
c. adresa bytových domov, ktorým bude stanovište slúžiť;
d. výmera kontajnerového stanovišťa v m2;
e. počet 1100 l kontajnerových nádob (komunál, plast, papier, sklo);
f. počet 240 l kontajnerových nádob (komunál, plast, papier, sklo);
g. informácia o pláne vybudovať vegetačnú strechu;
h. informácia o pláne vybudovať vegetačnú stenu;
i. informácia o pláne vykonať sadové úpravy bezprostredného okolia;
j. informácia o existujúcom odvoze OLO;
k. informácia o použitých/navrhovaných materiáloch;
l. informácia o farbách častí stanovišťa;
m. informácia o výške stien stanovišťa;

n. informácia o šírke a hĺbke stanovišťa.
3) Povinnými prílohami žiadosti o dotáciu sú:
a. zmluva o výkone správy/zmluva o spoločenstve;
b. úradne overené písomné splnomocnenie (v prípade, ak za žiadateľa koná iná
osoba ako štatutárny orgán);
c. zmluva o nájme pozemku/zmluva o zriadení vecného bremena/list vlastníctva (v
prípade, že stanovište nemá byť budované na pozemku hlavného mesta);
d. snímka z katastrálnej mapy so zakresleným kontajnerového stanovišťa (v
snímke musí byť presne zakreslené navrhované umiestnenie kontajnerového
stanovišťa zodpovedajúce jeho rozmerom s rozmermi odstupov od okolitých
budov, od hrany komunikácií, plôch zelene, oplotení, zábradlí, prístreškov MHD
a pod.);
e. situovanie kontajnerového stanovišťa (pôdorys, rozmiestnenie smetných
nádob);
f. vizuál kontajnerového stanovišťa - ilustračná alebo reálna foto s čelným aj
bočným pohľadom;
g. jednoduchá stavebná dokumentácia kontajnerového stanovišťa alebo výber z
poskytnutých stavebných dokumentácií;
h. fotografie z miesta budúcej realizácie.
§ 5
Kritériá pre poskytnutie dotácie a vyhodnotenie žiadosti o dotáciu
1) Podmienkou pre poskytnutie dotácie je splnenie požiadaviek na kontajnerové
stanovištia obsiahnuté v Manuáli pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa
vo verejnom priestore HM SR Bratislavy. Podrobnejšie informácie o kritériách sú
zároveň zverejnené ako vysvetlivky k formuláru žiadosti o dotáciu na webovej stránke
bratislavskisusedia.sk
2) Splnenie stanovených kritérií vyhodnocuje:
a. v prípade, že ide o návrh stanovišťa zhodný s dokumentáciou, ktorá je prílohou
Manuálu pre stavbu a rekonštrukciu kontajnerového stanovišťa vo verejnom
priestore HM SR Bratislavy, oddelenie životného prostredia;
b. v prípade, že ide o vlastný návrh stanovišťa, hodnotiaca komisia zložená
spravidla zo zástupcu oddelenia životného prostredia, Útvaru hlavnej
architektky a Metropolitného inštitútu Bratislavy.
3) O rozhodnutí o poskytnutí alebo neposkytnutí dotácie informuje hlavné mesto žiadateľa
v prípade, že ide o návrh stanovišťa podľa odseku 2 písm. a. tohto článku, najneskôr do
dvoch mesiacov od doručenia žiadosti o dotáciu.
4) V prípade žiadosti o dotáciu podanej spoločne so žiadosťou o nájom pozemku, ku
ktorému sa viaže zámer vybudovať kontajnerové stanovište, sa o poskytnutí dotácie
rozhoduje podmienečne, v závislosti od rozhodnutia o žiadosti o nájom pozemku.
§6
Využitie a zdokladovanie využitia dotácie
1) Po rozhodnutí o poskytnutí dotácie uzavrie hlavné mesto so žiadateľom zmluvu o
poskytnutí dotácie, v ktorej bude uvedená najmä výška dotácie, účel a podmienky

použitia dotácie, spôsob a termín vyúčtovania dotácie a záväzok vrátiť dotáciu v prípade
porušenia podmienok poskytnutia dotácie zo strany žiadateľa.
2) Dotácia bude prijímateľovi vyplatená bezhotovostným prevodom na bankový účet
vedený v Slovenskej republike do 30 dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí dotácie.
3) Prijímateľ dotácie zdokladuje využitie dotácie bezodkladne po jej využití, najneskôr
však do 5. januára kalendárneho roka nasledujúcom po roku, v ktorom s hlavným
mestom uzavrel zmluvu o poskytnutí dotácie.
4) Povinnými prílohami pri zdokladovaní využitia dotácie sú:
a. čestné vyhlásenie, že prijímateľ vybudoval/upravil kontajnerové stanovište
v súlade s dokumentáciou predloženou v rámci žiadosti o dotáciu;
b. účtovné doklady súvisiace s oprávnenými nákladmi na stavbu alebo úpravu
kontajnerového stanovišťa;
c. fotodokumentácia vybudovaného alebo upraveného kontajnerového stanovišťa.
§7
Záverečné ustanovenia
Tieto zásady, ako aj ich zmeny, nadobúdajú účinnosť dňom ich podpisu primátorom
hlavného mesta.

V Bratislave dňa .............. 2021
Ing. arch. Matúš Vallo
primátor

