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Návrhy rozpočtov VPS na roky 2018, 2019, 2020. 
 
 
Navýšenie rozpočtu v roku 2018 je z dôvodu rozšírenia činnosti VPS KV po zakúpení 
nákladného auta IVECO zamerané na zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu z malých 
smetných košov a košov na psie exkrementy, zber a zneškodňovanie objemného odpadu 
prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov, zber a zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti v rámci jesenného a 
jarného vyhrabávania, zber a zhodnocovanie resp. zneškodňovanie iného ako biologicky 
rozložiteľného odpadu z trávnatých plôch v správe mestskej časti, zhodnocovanie biologicky 
rozložiteľného odpadu vzniknutého na území mestskej časti pri orezoch a výruboch drevín, 
zneškodňovanie nepovolených skládok komunálneho odpadu na verejných priestranstvách v 
správe mestskej časti a zber a zneškodňovanie odpadu vzniknutého pri čistení ulíc a 
chodníkov v správe mestskej časti. 

Ďalším dôvodom navýšenia sú zvýšene mzdové prostriedky na štyroch údržbárov (elektrikár, 
vodár, zámočník, stolár), ktorí boli presunutí z oddelenia správy budov a investícií pod VPS 
KV. 

Činnosť, ktorú plánuje VPS KV vykonávať v roku 2018. 

- Zimná údržba - zabezpečenie  zimnej údržby miestnych komunikácii 3 a 4 triedy. 
Komunikácie celková dĺžka 28 km, chodníky celková dĺžka 10 105 m, schody celková 
dĺžka 377 m. 

- Čistenie chodníkov 
- Čistenie verejných priestranstiev. 
- Kosenie trávnatých porastov je naplánované na 4 cykly. 
- Výmena piesku vo verejných pieskoviskách a výmena piesku v pieskoviskách materských 

škôl.  
- Vysýpanie a odvoz odpadu z 90 kusov košov na psie exkrementy 2-krát týždenne 
- Vysýpanie a odvoz odpadu z 315 kusov malých smetných košov na odpad 1,5-krát 

týždenne. 
- Vyhrabávanie trávnatých plôch od napadaného lístia na jar a jeseň. 
- Organizovanie jarného upratovania. 
- Zneškodňovanie odpadov na skládke 
- Výsadba kríkov, kvetín a stromov. 
- Orez stromov a kríkov. 
- Výrub stromov. 
- Oprava výtlkov. 
- Likvidácia skládok komunálneho odpadu. 
- Pomoc Miestnemu úradu pri organizácii kultúrnych podujatí  Majáles, Karloveské hody. 
- Likvidácia a drobná údržba hracích prvkov. 
- Oprava kanalizačných poklopov. 
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- Čistenie dažďových žľabov a zvodov v niektorých objektoch mč. 
- Údržba fontán a pitných fontánok. 
- Polievanie kvetín a stromov v letných mesiacoch. 
- Drobné údržbárske práce v budovách v správe mestskej časti (elektrikár, vodár, 

zámočník, stolár). 
- Pomoc pri sťahovaní nábytku na úrade, v materských a základných školách a iné 

pomocné práce. 
- Administratívne práce. 

 
 

Návrh rozpočtu na rok 2019 predpokladá: 

- Predpoklad navýšenia pracovníkov o 6. 
- Nákup techniky 
- Rozšírenie činnosti pre súkromne osoby 

 
Návrh rozpočtu na rok 2020 predpokladá: 

 
- Predpoklad navýšenia pracovníkov do výkonu a na administratívu o 5. 
- Nákup techniky.  
- Navýšenie miezd.  


