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Návrhy rozpočtov VPS na roky 2020, 2021, 2022
Navýšenie rozpočtu v roku 2020 je z dôvodu podpísania vyššieho stupňa kolektívnej zmluvy
medzi KOZ a vládou SR, podľa ktorej dochádza v štátnej a verejnej službe k navýšeniu platov
o 10 percent a navýšenie odmien za prácu v sobotu, nedeľu, sviatok a v nočných hodinách.
V uvedenom navýšení sú už zohľadnené aj mzdové náklady na 3 nových pracovníkov
/školníkov/prijatých v priebehu roku 2019. Celkové navýšenie mzdových prostriedkov
predstavuje sumu 56 0000,- eur. Ďalšie navýšenie je z dôvodu zmeny zákona č. 135/1961
o pozemných komunikáciách, ktorá priniesla samosprávam povinnosť odstraňovať závady
v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov,
t. z. odhŕňanie snehu. Toto navýšenie sa týka nákupu posypovej soli a zvýšených nákladov na
pohonné hmoty. V zmysle zákona č. 18/1996 a vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. ale najmä
nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z. sa ustanovuje nová výška zákonných poplatkov za
uloženie odpadov na skládku, čo v našom prípade predstavuje nárast o približne 40%
navýšenia nákladov.
V kapitálových výdavkoch sa plánuje nákup 1 multifunkčného pracovného stroja na letnú
a zimnú údržbu najmä chodníkov, 1 nákladného automobilu /VAN/ a nákupu a montáže
vzduchotechniky na traktor.
Činnosť, ktorú plánuje VPS KV vykonávať v roku 2020.
-

Zimná údržba - zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácii 3 a 4 triedy
a chodníkov.
Čistenie chodníkov
Čistenie verejných priestranstiev.
Kosenie trávnatých porastov je naplánované na 5 cyklov.
Výmena piesku vo verejných pieskoviskách a výmena piesku v pieskoviskách materských
škôl.
Vysýpanie a odvoz odpadu z 110 kusov košov na psie exkrementy 2-krát týždenne
Vysýpanie a odvoz odpadu z 335 kusov malých smetných košov na odpad 1,5x až 2x
týždenne.
Vyhrabávanie trávnatých plôch od napadaného lístia na jar a jeseň.
Organizovanie jarného upratovania.
Zneškodňovanie odpadov na skládke
Výsadba kríkov, kvetín a stromov.
Orezy stromov a kríkov.
Výruby stromov.
Likvidácia skládok komunálneho odpadu.
Pomoc Miestnemu úradu pri organizácii kultúrnych podujatí Majáles, Karloveské hody.
Likvidácia a drobná údržba hracích prvkov.
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-

Čistenie dažďových žľabov a zvodov v niektorých objektoch MČ KV.
Údržba fontán a pitných fontánok.
Polievanie kvetín a stromov v letných mesiacoch.
Drobné údržbárske práce v budovách v správe mestskej časti (elektrikár, vodár,
zámočník, stolár).
Pomoc pri sťahovaní nábytku na úrade, v materských a základných školách a iné
pomocné práce.
Administratívne práce.

Návrh rozpočtu na rok 2021 predpokladá:
-

Predpoklad navýšenia pracovníkov do výkonu
Nákup techniky

Návrh rozpočtu na rok 2022 predpokladá:
-

Predpoklad navýšenia pracovníkov do výkonu
Nákup techniky
Navýšenie miezd
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