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dňa 10.3.2020
dňa 17.3.2020

Návrh
na spolufinancovanie projektu „Bez odpadu v Bratislave-Staré Mesto“ z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2020

______________________________________________________________

Predkladateľ:
Ing. arch. Zuzana Aufrichtová
starostka mestskej časti

Zodpovedný:

Návrh uznesenia miestnej rady:
Miesta rada mestskej časti BratislavaStaré Mesto
odporúča
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti
Bratislava-Staré Mesto prerokovať návrh
Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva:

Ing. Daša Turbová
vedúca oddelenia stratégie
a projektového riadenia

- v materiáli

Spracovateľ:

Materiál obsahuje:

Ing. Lucia Lanáková
Oddelenie stratégie
a projektového riadenia

- návrh uznesenia
- dôvodovú správu

Bratislava, marec 2020

Návrh uznesenia:

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
schvaľuje
1. predloženie projektu z názvom: Bez odpadu v Bratislave-Staré Mesto. Projekt
bude predložený v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia
výzva OPKZP-PO1-Info-2017-28,
2. poskytnutie spolufinancovania projektu z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré
Mesto:
Výška spolufinancovania: 5 000 Eur (5% spolufinancovanie)
Rozpočet projektu: 100 000 Eur,
3. zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto

Dôvodová správa :
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto chce požiadať o nenávratný finančný príspevok
z operačného programu Kvalita životného prostredia v rámci výzvy OPKŽP–PO1-Info-201728 Informačné aktivity.
Zámer projektu:
V roku 2014 tvoril podiel recyklovaného odpadu na celkovom vzniknutom komunálnom
odpade 10,3 %, v roku 2015 už 14,9 %.Tento výsledok je vypočítaný podľa jednej z
dostupných metodík, konkrétne predstavuje percentuálne vyjadrenie množstva recyklovaného
komunálneho odpadu vydeleného vzniknutým komunálnym odpadom. Miera recyklácie
pritom zahŕňa recykláciu materiálov (papier, kov, plasty a sklo), kompostovanie, ako aj
anaeróbny rozklad biologicky rozložiteľných materiálov.
Zámerom projektu je zaviesť odpadové hospodárstvo v budove miestneho úradu BratislavaStaré Mesto. Projekt je zameraný na vytvorenie nástrojov informačného charakteru so
zameraním na predchádzanie vzniku odpadov, na podporu triedeného zberu a zhodnocovania
odpadu.
Hlavným cieľom projektu je zníženie negatívneho dopadu na životné prostredie formou
predchádzania vzniku odpadov v kanceláriách a na vianočných trhoch.
Zároveň sa však dá poukázať aj na ekonomické šetrenie, budovanie tímového ducha
v pracovnom prostredí a šírenie dobrého mena.
Priame šetrenie nákladov a iné benefity projektu sú predpokladané v týchto oblastiach:
1. Menej komunálneho odpadu
2. Zastavenie nákupov jednorazového spotrebného tovaru.
3. Šírenie dobrého mena spoločnosti
Cieľom nie je len vzdelávanie zamestnancov, ale naučiť kľúčových ľudí ako tieto zmeny
zaviesť do praxe a trvalo ich udržať.
Aktivity projektu:
- Vytvorenie informačných nástrojov pre potreby zamestnancov miestneho úradu
ohľadom predchádzania vzniku odpadu a zavedenie separovaného zberu na miestnom
úrade. V rámci tejto aktivity sa zavedie separovaný zber na miestnom úrade, vytvoria sa
informačné panely pre zamestnancov v súlade s možnosťami budovy.
- Vytvorenie informačných nástroj a zavedenie separovaného zberu na vianočných
trhoch. V rámci projektu pripraví pre všetkých návštevníkov informácie o predchádzaní
vzniku odpadov a o separovaní odpadu a zavedie účinné nástroje na dodržiavanie týchto
zásad počas organizácie vianočných trhov.
Rozpočet projektu:100 000 Eur
Spolufinancovanie MČ Bratislava-Staré Mesto 5% (5 000 Eur)
Spolufinancovanie vo výške 5 000 Eur bude kryté z rozpočtovej kapitoly 1.8 (rozpočtová
kapitola Oddelenia stratégie a projektového riadenia)

