
 

 

Dôvodová správa. 

 

VPS KV bola založená k 01.07.2016 najmä za účelom údržby verejnej zelene, údržby ciest 
a komunikácií, údržby pieskovísk a ihrísk, správy areálov a podobne.   

Za 3 roky svojej existencie sa objem činností, ktoré vykonáva podstatne rozšíril a je VPS 
vykonáva aj odborné činnosti, na zabezpečenie ktorých je potrebné zamestnávať odborne 
a najmä remeselne zaučených pracovníkova, ako je napríklad vodár, stolár, elektrikár a pod.  
V praxi sa ukázalo, že zabezpečenie aj týchto odbornejších činností presahujúcich rámec bežnej 
údržby je efektívnejšie a najmä hospodárnejšie pre mestskú časť.  

Vzhľadom na uvedené by sme chceli rozšíriť rozsah vykonávaných činností v časti starostlivosti 
o zeleň o osobitnú skupinu zamestnancov a to záhradníkov a pracovníkov, ktorí sa budú 
výlučne venovať zveľaďovaniu verejného priestoru a to zelene. Momentálne nastávajú 
problémy najmä v čase kosenie kedy všetci zamestnanci sú plne vyťažení kosením a nie je 
kapacita sa starať ani len o už vysadenú verejnú zeleň.  

Vzhľadom na nové povinnosti, ktoré mestskej časti pribudli a to najmä v starostlivosti o pešie 
komunikácie je zlepšenie mechanizácie ideálne v riešení nedostatočnej kapacity pracovných síl. 
Dlhodobo je v Bratislave problém s nedostatkom manuálnych pracovníkov na trhu práce. To 
vedie aj k vysokej fluktuácií a náhlym výpadkom v pracovnom kolektíve. Uvedené je možné 
vyriešiť nákupom strojov, ktoré by znížili akútnu potrebu manuálnej pracovnej sily a zároveň 
samozrejme zvýšili kapacitu komunikácií, o ktoré sa VPS stará. Radi by sme nakúpili strojové 
vybavenie multifunkčného charakteru, ktoré nielen zabezpečí základné funkcie ako je kosenie 
a údržbu komunikácií, ale aj špecializované činnosti, ako napríklad výkopové práce 
a zavlažovanie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Odôvodnenie potreby navýšenia rozpočtu pre VPS KV na rok 2019 

Okrem dôvodov pre žiadosť o navýšenie rozpočtu, ktoré sú uvedené vyššie je ďalším faktorom 
negatívne ovplyvňujúcim hospodárenie VPS obrovský nárast nákladov v niektorých položkách, 
ktorých obmedzenie nie je možné a ktoré boli spôsobené napríklad aj zmenou pracovnoprávnej 
legislatívy. Ide najmä o tieto náklady:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Náklady na zneškodňovanie odpadu ( €/t ) 2018 2019
lístie, tráva 13,13 41,4
objemný odpad 24,89 52,09

2. Náklady na posypovú soľ 2018 2019
bežná (€/t) 112,00 121,00 - 147,89

3. PHM (€/l) 1.1.2018 31.5.2019
natural 95  - 1,298 natural 95  - 1,412 
nafta            - 1,16  nafta            - 1,307 

4. Navýšenie mzdových prostriedkov  mesačný nárast miest (bez odmien, nadčasov)...... 6.990,35 €
( z dôvodu podpísania vyššieho stupňa kolektívnej zmluvy  ročne (6990,35 x 13)................................................ 90.874,55 €
medzi KOZ a vládou SR, podľa ktorej dochádza 
v štátnej a verejnej službe k navýšeniu platov )

5. Navýšenie stravnej jednotky o 0,2 € ročný nárast 1740,-

6. Navýšenie odmien za prácu 
Príplatok za prácu 

v sobotu
Príplatok za prácu 

v nedeľu a vo sviatok

 v sobotu, nedeľu, sviatok a v nočných hodinách
Percentuálna sadzba 
príplatku do 30.4.2019

25 % minimálnej 
mzdy v €/hod.

50 % minimálnej mzdy v 
€/hod.

(zimná služba, akcia naše mesto, 
Nominálna výška príplatku 
do 30.4.2019

najmenej 0,747 
€/hod.

najmenej 1,495 €/hod.

deň dobrovoľníctva, majáles, hody )
Percentuálna sadzba 
príplatku od 1.5.2019

50 % minimálnej 
mzdy v €/hod.

100 % minimálnej mzdy v 
€/hod.

Nominálna výška príplatku 
od 1.5.2019

najmenej 1,495 
€/hod.

najmenej 2,989 €/hod.



Návrh na zmenu rozpočtu VPS KV na rok 2019 

    

    

Výdavky Návrh na 
navýšenie 

rozpočtu 2019 

Schválený 
rozpočet 2019 

Čerpanie 5/2019 
Mzdy za 6 mesiacov 

610 Mzdy,platy 466 000 438 000 210 993,56 
     611 Tarifa 316 000 300 000 155 257,03 

     612001 Osobný príplatok 100 000 99 000 45 456,03 

     612002 Ostatné príplatky 4 000 4 000 0,00 

     614 Odmeny 46 000 35 000 10 280,00 

620 Poistné a odvody 165 000 155 300 78 377,31 
630 Tovary a služby 212 000 200 000 108 501,34 
     631 Cestovné 0 0 0,00 

     632 Energia, voda,telefóny 3 000 3 000 1 056,49 

     633 Materiál 51 000 20 000 41 143,09 

              633002 Nákup výpočtovej 
techniky 

0 0 0,00 

              633004 Nákup 
prevádzkových zariadení, techniky 

2 000 2 000 0,00 

              633006 Všeobecný materiál 42 000 8 000 40 635,08 

              633010 Pracovné odevy 5 000 5 000 268,01 
              633015 Palivo do kosačiek a 
iné 

5 000 5 000 0,00 

              633016 Reprezentačné 0 0 0,00 

     634 Dopravné 43 500 49 500 20 306,00 

              634001 Palivá, mazivá, oleje 24 000 24 000 11 881,93 

              634002 Servis, údržba, STK 1 000 15 000 4 478,50 

              634003 Poistenie vozidiel 5 500 7 500 2 194,29 
              634005 Karty,diaľničné  
známky, poplatky 

3 000 3000 1 751,28 

     635 Rutinná a štandardná údržba 1 500 4 500 0,00 

     636 Nájomné za prenájom 14 000 14 000 2 298,78 

     637 Služby ostatné 99 000 109 000 41 027,80 

             637001 Školenia, kurzy 2 000 2 000 252,00 

             637004 Všeobecné služby 30 000 40 000 10 946,46 

             637014 Stravovanie 37 000 37 000 17 138,71 

             637016 Prídel do Soc.fond 5 000 5 000 0,00 

             637027 Odmeny  dohodári 25 000 25 000 10 002,00 

640 Bežné transfery 2 000 2 000 764,32 

Bežné výdavky SPOLU 845 000 795 300 398 636,53 

700 Kapitálové výdavky 160 000 80 000 0,0 

Výdavky SPOLU 
1 005 000 875 300  

 



 

Poznámky: 

Ad. bod 610: návrh navýšenia počíta s 4 členným záhradníckym tímom a 2 novými 
zamestnancami  

Ad. bod 633 – navýšenie je spôsobené zvýšenými výdavkami na soľ a obrovským nárastom 
nákladov na skládkovanie zeleného odpadu 

Ad. bod 634 – dopravné je znížené vzhľadom na nízke čerpanie v položkách servis a poistenie, 
kde došlo k optimalizácií nákladov 

Ad. bod 700 – kapitálové výdavky – nastavené na nákup nového multifunkčného stroja a na 
jeho príslušenstvo. Využitie takéhoto multifunkčného stroja je podmienené nákupom 
príslušenstva, ktoré je aj v budúcnosti možné ďalej dokupovať flexibilne podľa aktuálnych 
potrieb. Momentálne sa pri vyskladaní základným a doplnkových funkcií predpokladá 
obstarávacie cena okolo 65tis. eur bez DPH 

 

 

 

Opis činností: 

I. Čistenie komunikácii III. a IV. triedy, chodníkov, námestí, schodísk v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves 
a vysýpanie odpadkových košov v rozsahu: 

- Strojové a ručne čistenie komunikácii v správe mestskej časti : 1 traktor s čistiacou nadstavbou, 1 zamestnanec, 
1 kontajner 
- Chemické a mechanické odburinenie krajníc komunikácii : 2-4 zamestnanci - 3 ručné stroje – 1 osobné auto s 
prívesom 
- Oprava výtlkov (40 výtlkov – 2 zamestnanci , 1 osobné auto s prívesom) 
- Čistenie kanalizačných vpustov, čistenie rigolov – 60 vpustov - 4 zamestnanci – 3-5 dni, 1 osobné auto s 
prívesom 
- Vysýpanie odpadkových nádob : 315 ks, 1x – 3x týždenne 
   vysýpanie košov na psie exkrementy : 90 ks, 2x týždenne 
   2 zamestnanci, 1 vozidlo RTW (alternatíva osobné vozidlo s prívesom), 1 kontajner ako medzisklad 
 
- Zimná služba: 
      Minimálne strojne vybavenie: 

-   minimálne 2 ks sypač cestný s náhonom 4x4 (alternatíva traktor) a šípovou radlicou šírky minimálne 
275 cm s gumovým britom s možnosťou dávkovania posypového materiálu 

-   minimálne 2 ks sypane cestný s náhonom 4x4 (malý traktor) a šípovou radlicou šírky 150 - 200 cm s 
možnosťou dávkovania posypového materiálu 

-   minimálne 1 ks komunálny stroj s náhonom 4x4 (RTW 900) a so šípovou radlicou šírky minimálne 200 
cm s gumovým britom  

-   minimálne 2 ks komunálny stroj s radlicou šírky medzi 120 cm - 150 cm 
s gumovým britom na odhŕňanie snehu na chodníkoch 

-   minimálne 4 ks osobných automobilov na prevoz pracovníkov, pracovného materiálu a posypového 
materiálu, ktorí budú zabezpečovať' ručné odhŕňanie snehu a posyp soľou 

-   minimálne 4 ks ručný motorový odhŕňač s radlicou min. 80 cm  
     Minimálne personálne vybavenie: 

-   dispečing momentálne zabezpečuje 1 človek 



-   6 šoférov (2 pracovné zmeny po 12 hod.) 
-   20 ručných pracovníkov (len denné a poobedňajšie zmeny) 
-   2 nakladači soli (12 hodinové pracovné zmeny) 

 
II. Starostlivosť o zeleň 

- Kosenie trávnatých plôch pri výške porastu cca 10 cm, 20 cm, 40 cm : 5x ročne 
  denná potreba : 16-22 zamestnancov (6 kosačiek, 2 traktory s kosačkami, 6 – 10 ručných koscov, 4 -6 hrabačov 
pokosenej trávy), 2 – osobné auta, 1 osobné auto s prívesom, 1 nákladne auto, 2- 3 kontajnery 
- Rez kríkov a živých plotov : 4 zamestnanci – 1 osobné auto s prívesom (1 nákladne auto) 
- Zber rozptýleného odpadu : podľa potreby : 1 – 4 zamestnanci, 1 osobné auto s prívesom 
- Jarné a jesenné vyhrávanie lístia : 12 zamestnancov – 2 mesiace – 2 osobné auta – 2 traktory so zberom – 4 – 6 
vysávače lístia 
- Výruby a orezy stromov: 6-8 zamestnancov – 1 vysokozdvižná plošina – 1 osobné auto – 1 nákladné auto – 1 
kontajner – 1 drvička  
- Výsadba kvetinových záhonov :  Založenie trávnika výsevom, založenie trávnika mačinovaním 
  Likvidácia letničiek, dvojročiek, cibuľovín :  
  Likvidácia inváznych rastlín 
  Okopávanie, odburiňovanie  
  2-6 zamestnanci , 1 osobné auto s prívesom, 1 traktor s príslušenstvom 
- Polievanie rastlín : 5x týždenne (júl, august) – 2 zamestnanci – 1 nákladné auto s nadstavbou 
 
III. Prevádzkovanie verejných detských ihrísk a verejných WC v správe mestskej časti Bratislava-Karlova Ves v 
rozsahu: 

Zabezpečenie služby počas prevádzkovej doby, otváranie a zatváranie detského ihriska, udržiavanie čistoty a 
poriadku na detskom ihrisku, plnenie povinnosti podľa zákona NR SR C. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MZ SR C. 52 1/2007 Z. z. o 
podrobnostiach a požiadavkách na pieskoviska, zakrývanie pieskoviska, ak ma systém zakrývania, kontrola, bežná 
údržba a opravy hracích prvkov. 

- Výmena piesku v pieskoviskách na detských ihriskách min. 1x ročne. - 12 zamestnancov – 2 kontajnery – 2 
osobné auta – 1 nákladné auto – traktor s lyžicou  
- Čistenie, prekopávanie, prehrabávanie a polievanie piesku v období od 1. marca do 30. novembra kalendárneho 
roka. 
Zoznam verejných pieskovísk : Adámiho 3x, Baníkova 2, Beniakova 18 - Nad Lúčkami, Borská – átrium, Gabčíkova 
– Janotova, Hlaváčiková 33, Hlaváčiková 22, H. Meličkovej 1-19, H. Meličkovej 29-31, H. Meličkovej - Kolískova 
(Toro park), Hlaváčiková 15 (Veternicová 15), J. Stanislava 6, J. Stanislava 21, J. Stanislava 39, J. Stanislava 47, 
Jamnického 8, Jamnického 12,  Karloveská 5, Karloveská 16, Karloveská 26, Karloveská 47, Karloveská 55, Ľ. Fullu 
10, L. Sáru,  Lackova – Seniorklub, Levárska 9, Levárska 11, Majerníkova 24,  Majerníkova 58,  Matejkova 20, park 
Kaskády, Pod Rovnicami 3, Pribišova 9, Pribišova 21, Púpavová 36, Púpavová 44,  Púpavová – Pustá, Segnerova 6, 
Silvánska 2, 4, 6, Školské námestie, Tilgnerova – dolné, Tilgnerova – horné, Veternicová 24 
Kruhové pieskovisko : Čárskeho, H. Meličkovej 11A, Nám. sv. Františka, Pribišova - Ľ. Fullu – terasa, Púpavová 18 
Lichobežníkove pieskovisko : Ľ. Fullu 15 
Pieskoviská MŠ : MŠ Pod Rovnicami, MŠ Borská, MŠ Suchohradská,  MŠ Adámiho, MŠ Ladislava Sáru, MŠ 
Majerníkova, MŠ Ľudovíta Fullu, MŠ Kolískova 
Celková plocha pieskovísk : 1691 m2 
Verejné WC : Líščie údolie  
 
IV. Prevádzkovanie a údržba fontán a zavlažovacích systémov 

- Jarne spustenie zavlažovacích systémov, fontán a pitných fontán,  zazimovanie fontán a  zavlažovacích 
systémov vypustením a vyfúknutím zostatkovej vody zo systému, údržba počas prevádzky – 2-3 zamestnanci – 1 
nákladne auto – 1 elektrocentrála 
 
Zoznam fontán: nám. sv. Františka, Pribišova ul. 
Zoznam pitných fontán: Líščie údolie, Školské nám. 
 



V. Údržba majetku mestskej časti 

- 4 – 6 zamestnanci – 2 osobné autá, 1 dodávka, 1 elektrocentrála 
- Drobné stavebné, elektrotechnické, inštalatérske, stolárske úpravy v priestoroch úradu mestskej časti, dom 
kultúry Kamel Klub, denné centra pre seniorov, miestna knižnica 
- Drobné stavebné, elektrotechnické, inštalatérske, stolárske úpravy v priestoroch  materských škôlok, 
základných škôl 
- Oprava mobiliáru na verejných priestranstvách, oprava hracích prvkov  
- Čistenie dažďových žľabov a zvodov, úpravy strešných krytín a strešných izolácií 
- Revízie  technických a technologických zariadení 
- Upratovanie a vypratávanie nebytových a administratívnych priestorov  
 

VI. Podujatia organizované mestskou časťou a iné činnosti 

- Organizačné zabezpečovanie športových a kultúrnych podujatí organizovaných mestskou časťou 
- Kultúrne leto, Majáles, Karloveské hody, Mikuláš, Vianoce, Karloveský ples, športové podujatia, festivaly, 
podujatie Naše Mesto, Dni dobrovoľníctva, beh Devín-Bratislava a iné 
- Hody, Majáles : 20 -24 zamestnancov – 3 osobné auta – 1 dodávka – 1 elektrocentrála 
- Ostatné kultúrne a športové podujatia – 2-6 zamestnanci – 2 osobné autá – 1 dodávka 
- Autobusová preprava pre žiakov MŠ, ZŠ a seniorov – 1 zamestnanec – 1 autobus 
- Voľby: príprava 5 dní – 2 - 4 zamestnanci – 1 dodávka 
- Odvoz korešpondencie miestneho úradu na poštu : denne - 1 zamestnanec – 1 osobné auto 
 


