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Dôvodová správa 

k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves 
(ďalej len „VPS KV“) 

 
Príspevková organizácia Verejnoprospešné služby Karlova Ves bola zriadená uznesením 

miestneho zastupiteľstva č. 185/2016 dňa 1.7.2016. Hlavnou činnosťou organizácie sú 

verejnoprospešné služby v rámci mestskej časti. 

 
V súlade s ustanoveniami zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej 

samosprávy v znení neskorších predpisov je pripravený trojročný rozpočet, t. j. rozpočet pre 

roky 2022-2024. 

     Vzhľadom na nárast inflácie a bezprecedentnú mieru rastu cien materiálov a služieb je 

potrebná úprava rozpočtu v takmer všetkých rozpočtových položkách.                                                     

Činnosť našej organizácie ja závislá na dennom používaní osobných a nákladných motorových 

vozidiel ako aj pracovných strojov, čo sa odzrkadlilo v časti dopravné, položka – palivo.                                             

Rozpočtový nárast je aj v položke všeobecné služby, ktoré sme nútení riešiť odberateľským 

spôsobom, a to hlavne odber a uskladnenie odpadu.  

S potrebou premiestnenia strojových kosačiek  z garáží na Borskej ul. sme uzatvorili novú 

zmluvu o nájme nebytových priestorov, v rozpočte odzrkadlené v položke nájomné za nájom. 

 V uplynulých rokoch sa počet pracovníkov VPS pohyboval v rozmedzí 30 až 35 ľudí. T. č. 

v organizácii pracuje 29 ľudí. Tento poddimenzovaný stav  je citeľný pri riešení hlavných úloh 

v priebehu roku, čím je, pri kosení trávnatých plôch,  nedostatočná ochrana automobilov 

a objektov plachtovaním a v zimnom období ručné posýpanie chodníkov posypovou soľou. 

V rozpočte zvýšená položka mzda, platy. 

V kapitálových výdavkoch sa plánuje ďalšia obnova strojno-technického vybavenia  - najmä 

opotrebovaných strojových kosačiek ako aj nákup nového motorového vozidla ISUZU Pick Up, 

ktoré bude využívané najmä na odhŕňanie snehu z cestných komunikácií a v letnom období na 

polievanie zelene a kvetov 

 

Činnosť, ktorú plánuje VPS KV vykonávať v roku 2022. 

- Zimná údržba: 
o zabezpečenie  zimnej údržby miestnych komunikácii 3 a 4 triedy 
o zabezpečenie  zimnej údržby chodníkov 
o zabezpečenie  zimnej údržby areálov škôlok 

- Starostlivosť o verejné priestranstva: 
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o čistenie chodníkov 
o čistenie trávnatých plôch od komunálneho odpadu 
o vyhrabávanie trávnatých plôch od napadaného lístia na jar a jeseň. 

- Kosenie trávnatých porastov je naplánované na 5 cyklov. 
- Starostlivosť o detské ihriská: 

o likvidácia a drobná údržba hracích prvkov. 
o  výmena piesku vo verejných pieskoviskách a výmena piesku v pieskoviskách 

materských škôl.  
- Odpadové hospodárstvo: 

o vysýpanie a odvoz odpadu z 110 kusov košov na psie exkrementy 2-krát týždenne 
o vysýpanie a odvoz odpadu z 335 kusov malých smetných košov na odpad 1,5x až 

2x týždenne. 
o zneškodňovanie odpadov na skládke 
o zabezpečenie likvidácie nadrozmerného odpadu v objektoch MČ KV a odpadov 

od obyvateľov 
o  likvidácia nelegálnych skládok odpadu 

- Organizovanie jarného upratovania. 
- Starostlivosť o zeleň: 

o  Výsadba stromov, kríkov a kvetín 
o zakladanie nových záhonov 
o  starostlivosť spojená s výsadbou novej zelene ako aj existujúcej 
o orezy stromov a kríkov 
o  výruby stromov 

- Pomocné práce: 
o  výpomoc pri sťahovaní nábytku v priestoroch úradu, v materských a základných 

školách a iné pomocné práce. 
o  výpomoc pri organizácií kultúrnych podujatiach MČ KV 

- Čistenie dažďových žľabov a zvodov v niektorých objektoch MČ KV. 
- Údržba fontán a pitných fontánok. 
- Drobné údržbárske práce v budovách v správe mestskej časti (elektrikár, vodár, 

zámočník, stolár). 
- Administratívne práce. 
 


