
Dôvodová správa k nákupu techniky 
zvýšenie kapitálových výdavkov v podkapitole 4.1 
 

 

Od zámeru  realizovať verejno-prospešné práce vo vlastnej réžii nakúpila mestská časť v období od 

novembra 2015 do marca 2017 nasledujúcu techniku v celkovej hodnote približne 172 000,- EUR.  

V rovnakom období boli náklady na servis tejto techniky približne 4 000,- EUR a zhruba ďalších                 

4 000,- EUR boli náklady na nákup náhradných dielov a spotrebného materiálu k uvedenej technike. 

 

Počet Popis     Jednotková cena  Spolu 

2 ks  komunálny traktor Kubota STW-40  36 400,- EUR/ks  72 800,- EUR 

 

 Príslušenstvo ku Kubota STW-40 

2 ks radlica city 150   2 280,- EUR/ks  4 560,- EUR 

1 ks radlica city 200   3 240,- EUR/ks  3 240,- EUR 

2 ks rozmetadlo SAND 400  2 040,- EUR/ks  4 080,- EUR 

1 ks rozmetadlo AG 400   996,- EUR/ks   996,- EUR 

1 ks predný nakladač   4 800,- EUR/ks  4 800,- EUR 

1 ks mulčovač so zberom   5 280,- EUR/ks  5 280,- EUR 

1 ks zametacia metla 1550   3 480,- EUR/ks  3 480,- EUR 

1 ks zametacia metla 1850   3 704,- EUR/ks  3 704,- EUR 

1 ks drvič komunálneho odpadu  9 228,- EUR/ks  9 228,- EUR 

 SPOLU príslušenstvo      39 368,- EUR 

 

 Kosačky 

1 ks kosačka Kubota GZD 15 HD  14 688,- EUR/ks  14 688,- EUR 

1 ks kosačka Kubota G26HD  20 688,- EUR/ks  20 688,- EUR 

1 ks kosačka Goliath 4x4   8 184,- EUR/ks  8 184,- EUR 

10 ks krovinorez ECHO   642,- EUR/ks   6 420,- EUR 

1 ks kosačka rotačná STIGA  430,- EUR/ks   430,- EUR 

 SPOLU kosačky       50 410,- EUR 

 

 Ostatná technika 

2 ks fukár/vysávač STIGA   196,- EUR/ks   392,- EUR 

1 ks traktor Fort Prime rekultivátor 8 590,- EUR/ks  8 590,- EUR 

 SPOLU ostatné       8 982,- EUR 

 

SPOLU TECHNIKA za obdobie 11/2015 až 03/2017 171 560,- EUR 
 

Komunálne traktory Kubota STW-40 sa využívajú podľa pripojeného príslušenstva na zimnú údržbu 

(odhŕňanie a posyp snehu), letnú údržbu (kosenie trávy, zametanie ciest a chodníkov) alebo na iné 

činnosti ako nakladanie zeminy, piesku či drvenie konárov pre zmenšenie objemu odvážaného odpadu. 

Okrem toho sa využívajú na kosenie trávy kosačky Kubota GZD 15, Kubota G26HD a Goliath. Na 

dokosovanie úsekov a kosbu v strmých kopcoch sa používa 10 ks krovinorezov ECHO a na malé 

rovné úseky rotačná kosačka STIGA. Traktor Fort Prime slúži na rekultiváciu zeminy ako aj na ručné 

odhŕňanie snehu v zime. V prípade dokúpenia ďalšieho príslušenstva je možné ho využívať aj na iné 

činnosti ako napríklad kosenie, zametanie. 

 

 

 

 

 



Mestská časť aktuálne okrem techniky zakúpenej v období 11/2015 až 03/2017 disponuje ešte 

nasledujúcimi dopravnými prostriedkami: 

 

 Popis       rok výroby  najazdené km 

1 ks Kia Ceed, osobný automobil    2007   126 000 

1 ks Kia Ceed, osobný automobil    2007   145 000 

1 ks Fiat Scudo, osobný automobil   2005   212 000 

1 ks Fiat Ducato, skriňová dodávka   2006   108 000 

1 ks Volkswagen Transporter, 6 miestny valník  2010   150 000 

 

Uvedené kilometre sú najazdené v meste, v kopcovitom teréne mestskej časti, čo spôsobuje, že reálne 

opotrebenie je vyššie ako by zodpovedalo najazdeným km. 

Z dôvodu ďalšieho rozšírenia služieb ako aj zníženia nákladov je potrebný nákup ďalšej techniky.            

Za týmto účelom sa navrhuje dokúpiť: 

 

1 ks multifunkčný mechanizmus slúžiaci na odvoz odpadkov zo smetných košov a zimnú 

 údržbu   

 Malé smetné  koše a  koše na psie exkrementy začal Podnik verejno-prospešných služieb 

 vynášať vo vlastnej réžii od 1.1.2017. Na uvedené činnosti nemá vyhradené žiadne vozidlo a 

 preto túto činnosť vykonáva s autom Kia Ceed s prívesným vozíkom. Do 31.12.2016 

 mestská časť zabezpečovala túto službu dodávateľsky za približne 7 000,- eur/mesačne. 

 Predpokladaná cena mechanizmu na odpadky a zimnú údržbu je 30 000,- eur. 

 

1 ks nákladné auto na odvoz veľkokapacitných kontajnerov 

Aktuálne túto činnosť zabezpečuje mestská časť dodávateľsky. Náklady iba na prepravu 

kontajnerov v období od 07/2016 do 04/2017 dosiahli sumu takmer 50 000,- eur. Pri plnom 

vyťažení, by predpokladané ročné náklady boli viac ako 75 000,- eur. Napriek tomu, že táto 

suma zahŕňa mzdu vodiča, PHM a ďalšie náklady,  je návratnosť investície menej ako 24 

mesiacov, pričom pri vlastnom mechanizme má mestská časť ďaleko väčšiu flexibilitu práce 

ako aj ďalších možností využitia tejto techniky (napr. tiež na zimnú údržbu). 

 Predpokladaná cena nákladného auta je 70 000,- eur. 

 

1 ks malé nákladné auto do 3,5 tony s vyklápačom 

Aktuálne mestská časť disponuje porovnateľným vozidlom Volkswagen Transporter valník. 

Toto auto má 7 rokov (vyrobené v roku 2010) a má najazdených 150 000 km. Auto je 6 

miestne a má zadnú plošinu, ktorá však nie je sklápateľná. Je potrebné zakúpiť auto                              

s podobnými parametrami, keďže toto auto nie je možné nahradiť iným. 

 Predpokladaná cena malého nákladného auta je 25 000,- eur. 

 

2 ks úžitkové automobily pre hospodársku správu 

V súčasnej dobe využívajú zamestnanci hospodárskej správy (vodár, zámočník) počas 

výkonu práce svoje súkromné autá. Táto situácia je dlhodobo neriešená a spôsobuje 

komplikácie. Ďalší zamestnanec hospodárskej správy používa na prepravu dokonca MHD.                  

Z tohto dôvodu je potrebné zabezpečiť dve zdieľané autá pre hospodársku správu tak, aby 

sa zamestnanci mohli prepravovať na požadované miesta, nakupovať materiál a podobne. 

 Predpokladaná cena dvoch úžitkových vozidiel je 20 000,- eur. 

 

1 ks úžitkové vozidlo pre príspevkovú organizáciu VPS 

 Rovnako v príspevkovej organizácii VPS sa používa vozidlo Fiat Scudo, ktoré je 12 rokov 

 staré (rok výroby 2005) a má najazdených viac ako 210 000 km. Toto auto je zrelé na 

 vyradenie, ale aktuálne neexistuje náhrada za tento druh vozidla. Z tohto dôvodu by bolo 

 potrebné zakúpiť vozidlo s obdobnými parametrami. 



 Predpokladaná cena vozidla je 10 000,- eur. 

 

2 ks osobné vozidla pre potreby úradu 

Starostka aj prednosta mestskej časti používajú od nástupu do funkcie svoje súkromné 

vozidlá. Obidve osobné vozidlá Kia Ceed mala preto mestská časť k dispozícii. Tieto 

vozidlá sa aktuálne zdieľajú medzi zamestnancami mestskej časti a VPS. Vzhľadom                             

k častejším poruchám a využívaniu týchto osobných vozidiel aj na pracovné účely (už 

spomínané vynášanie smetných košov) využívajú aj ďalší zamestnanci na úrade svoje 

súkromné autá. Toto je potrebné zmeniť a preto je  žiadúce kúpiť dve osobné autá, ktoré 

budú zdieľané výhradne pre potreby úradu (zamestnancov). Tieto novozakúpené autá sa 

nebudú využívať na pracovné účely a de facto nahradia viac ako 10 rokov staré vozidlá Kia 

Ceed. Vzhľadom k roku výroby a technickému stavu vozidiel Kia Ceed bude potrebné 

postupne prehodnotiť používanie vozidiel Kia Ceed, keďže ich prevádzka začne byť                             

v najbližšom čase menej rentabilná (cena opráv prevýši cenu nových, náhradných vozidiel). 

 Predpokladaná cena dvoch osobných vozidiel je 20 000,- eur. 


