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SPRAVA O CINNOSTI PRISPEVKOVEJ ORGÁNIZACIE
VVEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽ,IEB KARLOVA VES

OD 01.01.2017 DO 20.06.2017

Úvod

Príspevková organizácia Verejnoprospešných služieb Karlova Ves (d'alej len ,, VPS ") začala

svoju činnost' 1.1.2017. Na začiatku činnosti bolo nutné spracovat' dokumentáciu a smernice k

činnosti VPS a požiadat' Regionálny úrad verejného zdravotníctva o povolenie k činnosti. Následne

bolo nutné spracovat' plány zimnej údržby a kosenia, ktoré sú nosnou čast'ou činnosti VPS. Vo VPS

Karlova Ves boli vykonané dve kontroly. Prvá bola z Inšpektorátu práce Bratislava zo záverom, že

vkontrolovanom subjekte neboli zistené žiadne nedostatky. Druhá kontrola bola vykonaná

Regionálnym úradom verejného zdravotníctva Bratislava, kde nám vyhoveli s uvedením priestorov

do skúšobnej prevádzky.

1. Informácia o stave l'udských zdrojov VPS

Počet zamestnancov spoločnosti je uvedený v taburke č. 1 . Zamestnanci boli delimitovaný z

Oddelenia hospodárskej správy Miestneho úradu Karlova Ves k 1.1.2017. Súčastné zloženie

zamestnancov je dobré a vyvážené. V mesiacoch január až február absolvovali všetky potrebné

školenia pre činnost'.

Tabul'ka č. 1

Dátum 31.1.20l7

Počet i 21
zamestnancov

r
22

31.3.2017 30.4.2017

21 l 23
W

24

2. Výkony realizované príspevkovou organizáciou VPS

2.1. Zimná údržba bola vykonávaná vmesiacoch november 2016 až apríl 2017 na



miestnych komunikácii 3. a 4. triedy. Komunikácie - celková dÍžka 24,947 km,
chodníky - celková dÍžka 10105 m, schody - celková dfžka 3 77 m, plocha 994 m2.
Kosenie trávnatých porastov je naplánované na 5 cyklov. Prvý cyklus sa začal

vykonávat' od 4.3.20l7 do 26.5.2017. Prvý cyklus kosenia bol spomalený dvoi'ni

faktormi, prvým bolo sneženie 19.4.2017, kde sme operatívne prešli na zimnú údržbu.

Následne sme museli odstraňovat' kalamitu popadaných stromov akonárov, ktoré

sp6sobilo sneženie. Druhým faktorom spomalenia bolo poruclia na kosačke Kubota

G26 a svahovej kosačke Goliath . Napriek opatreniam, kedy stroje pracovali na dve

smeny sa nepodarilo časový sklz dohnat'. Druhý cyklus kosenia sa začal 25.5.20l7

a predpoklad jeho ukončenia je 7.7.20l7.

Výmena piesku vo verejných pieskoviskách - od marca sme realizovali výmenu

piesku v pieskoviskách. Bol vymenených v 22 pieskoviskách v celkovom objeme

1 52m3. Predmetné práce spočívajú z vybratia piesku po celej ploche v hrúbke O,30m,

jeho naloženie na auto a odvoz. Následne sa presne opačným postupom navezie nová

vrstva piesku. Vzhl'adom na dostupnost' pieskovísk je výmena komplikovaná

a realizovaná ručne, len pomocou lopaty a fúrika.

Výmena piesku v pieskoviskách materských škól. Na ósmich šlí51kach sme vymenili

piesok v detských pieskoviskách v celkovom objeme }44,46 m3. Predmetné práce

spočívajú z vybratia piesku po celej ploche v hrúbke 0,30 m, jeho naloženie na auto

aodvoz. Následne sa presne opačným postupom navezie nová vrstva piesku.

Vzhl'adom na dostupnost' pieskovísk je výmena komplikovaná a realizovaná ručne, len

pomocou lopaty a fúrika.

Vysýpanie a odvoz odpadu z 90 kusov košov na psie exkrementy sa realizuje od

februára 2017. Predmetné vysýpanie a odvoz sa realizuje 2-krát týždenne, exponované

miesta 3krát týMenne.

Vysýpanie a odvoz odpadu z315 kusov malých smetných košov na odpad sa

realizuje v periodicite 2-krát týždenne.

Vyhrabávanie trávnatých plóch od napadaného lístia bolo realizované v mesiacoch

január aŽ marec.

Výsadba kríkov, kvetín a stromov bolo vysadených približne 2-tisíc kusov kríkov,

kvetín na uliciach Veternicová, J. Stanislava, pešia zóna Pribišova a Molecova.

Orez stromov a kríkov bol realizovaný v mesiacoch január až apríl, najviac orezov sa

realizovalo na ulici H.Meličkovej, park Kaskády a Karloveská. Cca 1500 kllSOV

2.10. Výrub stromov realizovaný v januári až marci, kde sa vyrúbalo 32 stromov.

2.11. Mal'ovanievykonávanévmesiacochjanuáražaprílnaMŠAdámiho,MŠKolísková,

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.



Miestny úrad Karlova Ves, ZŠ Tilgnerova.
2.12. Drobné murárske práce MŠ Kolísková, MŠ Borská, MŠ Adámiho ZŠ Tilgnerova ,

MŠ Sáru, MŠ Pod Rovnicami.

2.13. Oprava výtlkov je realizovaná priebežne podl'a kapacít VPS, tento rok bolo

realizovaných približne 28 výtlkov.

2.14. Odvoz BIO odpadu je realizovaný priebežne podl'a potreby, odvážame aj čierne

skládky BIO odpadu ktoré sa nachádzajú v mestskej časti.

2.15. Likvidáeiaskládokkomunálnehoodpadusačistípriebežne

2.16. Zberpsíehexkrementovsavykonávalvmesiacochjanuáražmarec.

2.17. Pomoc Miestnemu úradu pri organizácii kultúrnych podujatí Majáles 2017 (350

osobohodíii).

2.18. NašemestopomocM'Úpriorganizáciil20osobohodín
2.19. Likvidáciaadrobnáúdržbahracíchprvkov9ks

2.20. Oprava kanalizaěných poklopov 3ks

2.21. Osádzanieaopravadopravnéhoznaěenia.

2.22. Čistenie dažd'ových žl'abov a zvodov boli prečistené vo všetkých objektoch ktoré
patria MÚ.

2.23. ÚdrErbafontánvykonávanál-kráttýždenne.
2,24, Polievanie kvetín v mesiaci jún.

2.25. Tepovanie a umývanie okien na budove Miestneho úradu Karlova Ves vykonané

v mesiaci február a maree.

2.26. Čistenie chodníkov - vykonávané v mesiaci marec až máj.
2.27. Organizovanie jarného upratovania (250 osobohodín).

2.28. ČistenieverejnýchpriestranstievceláMČ2-krátvyčistená,námestiavmestskejčasti
1 krát týždenne.

2.29. Demontážamontážpletiva-školskýareálMajerníkova(20l5osobohodín).

2.30. Výkopové práce - ihrisko Adámiho 220 m dlhý výkop a 0,60 m hlboký.

2.31. Drobné údržbárske práce na budovách v správe mestskej časti.

2.32. Administratívne práce.

3. Informácia o stave VPS v ekonomickej oblasti od 1.1.2017 do 31.3.2017
'?Položka

Popis Rozpočet l Čerpanie l %
611 Tarifný,základnýplatvrátanenáhrad 158000,0020838,71113,191
612001 0sobný príplatok 81 400,00 15 464,73 19,00
612002 0statnépríplatkyokremosobnýchprípl. 1700,00 0,OO? 0,OOÍ



614 lOdmeny i 50000,OOi 3500,OOi 7,00?

4. Podnikanie

Získanou zakázkou na zimnú údržbu dosiahla VPS obrat vo výške 3.700 EU

5. Záver

Pre skvalitnenie chodu VPS je potrebné obnovit' a doplnit' vozový park. Prenajat' alebo

postavit' areál pre uloženie techniky a strojového vybavenia. Po dohode s vedením MČ sa od
júna budú dokladovat' osobohodiny aj s fotodokumentáciou činnosti VPS.

Anton Horínek
riaditel' VPS

..(-,!

621 Poistné do Všeob.zdravot.poist. 25 000,00 3 244,92 12,98
623 Poistné do ostatných zdrav. poist'. 6 000,00 619,51 10,33
625001 Na nemocenské poistenie 4 500,00 550,57 12,23
625002 Na starobné poistenie 42 000,00 5 507,43 13,11
625003 Na úrazové poistenie 3 000,00 314,54 10,48
625004 Na invalidné oistenie

Na poistenie v nezamestnanosti
9 500,00 1 140,10 12,00

625005 3 000 00 362,87 12,10
625007 Na poistenie do rezervného fondu 15 000,00 1 868,46 12,46
627 Príspevok do doplnk.d6ch.poist'ovní 4 000,00 578,00 1445

633006 Všeobecný materiál 24 000,00 5 342,78 22,26
634001 Palivo,mazivá,oleje, špec.kvapaliny 18 500,00 0,00 0,00
634002 Servis,údížba,opr.a výd.s tým spojené 15 500,00 0,00 0,00
634003 Poistenie 4 000,00 0,00 0,00
634004 Prepravné a nájom dopr.prostr. 4 000,00 0,00 0,00
635006 Údížba budov, riestorov a obaektov

Nájomné za budovy, objekty
3 600,00 0,00 0,00

636001 15 000 00 0,00 0,00
636002 Prevádz.strojov,prístr.,zar.,tech., nár. 0,00 536,64

637001
Školenia,kurzy,semin.,po-
rady,konf.,symp.  2 000,00 708,00 35,40

637004 Všeobecné služby 7 700,00 0,00 0,00
637012 Poplatky a odvody 0,00 78,46
637014 Stravovanie 12 200,00 0,00 0,00
637016 Prídel do sociálneho fondu 2 300,00 0,00 0,00
637027 Odmeny zam.mimoprac.pomeru 15 000,00 200,00 1,33
6420 15 Na nemocenské dávky o,oo 521,32

Spolu 526 900,00 61 377,04 11,65


