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Dôvodová správa
k návrhu rozpočtu príspevkovej organizácie Verejnoprospešné služby Karlova Ves
(ďalej len „VPS KV“)
Príspevková organizácia Verjnoprospešné 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 2021-2023.

V zmysle zákona č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný minimalizovať riziko vzniku chorôb
z povolania. Za týmto účelom sa mysli vykonávanie činností nemedicínskeho (napr.
posudková činnosť, objektivizácia faktorov prostredia) a medicínskeho charakteru (napr.
vstupné, opakované, výstupné lekárske prehliadky zamestnancov). Z tohto dôvodu došlo
k navýšeniu rozpočtu v rozpočtovej položke za služby.
Navýšenie rozpočtovej položky pri nájme je v dôsledku uzavretia nájomnej zmluvy, ktorej
predmetom nájmu je prenajatie mechanizmu Avant. Celková cena za nájom na rok 2021 je
vo výške 9 000 €.
V kapitálových výdavkoch sa plánuje postupná obnova strojno-technického vybavenia VPS
KV. Pre rok 2021 sa plánuje nákup nových kosačiek v počte 3 ks, ktoré by nahradili
doterajšie. Dôvodom kúpy je veľká miera opotrebovanosti a nerentabilný servis.
Zmeny v ostatných položkách rozpočtu sa nepredpokladajú.

Činnosť, ktorú plánuje VPS KV vykonávať v roku 2021.
-

-

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:
o čistenie chodníkov
o čistenie trávnatých plôch od komunálneho odpadu
o vyhrabávanie trávnatých plôch od napadaného lístia na jar a jeseň.
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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 1,5xaž
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.
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