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Dôvodová správa

Na zasadnut� Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka zo dňa 
01. 07. 2009 bol prerokovan� materi�l „Vyhodnotenie �držby zelene Miestnym podnikom 
verejnoprospešn�ch služieb Petržalka“. Hodnotiaca spr�va obsahovala ekonomick� 
hodnotenie a vyhodnotenie kvality pr�c zabezpečovan�ch pri starostlivosti o zeleň 
vykon�van� Miestnym podnikom verejnoprospešn�ch služieb Petržalka v zverenej lokalite 
Ovsište, Mal� Centrum, Zadunajec, Dvory 4, 6 za 1. polrok 2009.  

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesen�m č. 413 zo dňa 
01.07.2009 schv�lilo ďalšie pokračovanie v �držbe zelene v lokalite Ovsište, Mal� Centrum, 
Dvory 4 – 6, Zadunajec, prostredn�ctvom pr�spevkovej organiz�cie mestskej časti Bratislava-
Petržalka Miestnym podnikom verejnoprospešn�ch služieb Petržalka do vyp�sania nov�ho 
v�berov�ho konania za podmienky:

- „Miestny podnik verejnoprospešn�ch služieb Petržalka je povinn� naďalej 
protokolom odovzd�vať mestskej časti všetky vykonan� pr�ce a na z�klade mesačn�ho 
v�kazu pr�c mu bude poskytovan� transfer finančn�ch prostriedkov na zabezpečovanie 
�držby zelene v predmetnej lokalite“,

- s�časne na prvom zasadnut� miestneho zastupiteľstva v roku 2010 bude predložen� 
vyhodnotenie �držby zelene v mestskej časti Bratislava-Petržalka a všetk�ch dod�vateľov 
spolu s kalkul�ciou a porovnan�m cien do konca roka 2009.

V s�lade so schv�len�m uznesen�m predklad� prednosta miestneho �radu spr�vu 
„Vyhodnotenie �držby zelene v mestskej časti Bratislava-Petržalka Miestnym podnikom 
verejnoprospešn�ch služieb Petržalka za rok 2009 a porovnanie cien všetk�ch dod�vateľov“ 
na rokovanie miestneho zastupiteľstva.      

V predloženej hodnotiacej spr�ve je uveden� kalkul�cia n�kladov na �držbu zelene 
vykon�vanej MP VPS vo zverenej lokalite za rok 2009 a porovnanie cien a n�kladov 
na �držbu u dod�vateľov, ktor� zabezpečuj� �držbu zelene v ostatn�ch lokalit�ch v mestskej 
časti Bratislava-Petržalka, podľa zml�v uzatvoren�ch s mestskou časťou na z�klade v�sledku 
verejn�ho obstar�vania. 

Tabuľka č. 4 a č. 5 bola vypracovan� na z�klade pripomienok Miestnej rady mestskej 
časti Bratislava-Petržalka zo dňa 19. 01. 2010 a s� v nej uveden� re�lne v�mery jednotliv�ch 
lokal�t, pr�slušn� jednotkov� ceny a kalkul�cia n�kladov a porovnanie s kalkul�ciou n�kladov 
na ročn� �držbu zelene, ktor� vykon�va MP VPS vo zverenej lokalite pri jednotkov�ch 
cen�ch v roku 2009. 

Na z�klade prijat�ch žiadost� a e-mailov od obyvateľov z lokality zverenej do �držby 
Miestnemu podniku verejnoprospešn�ch služieb Petržalka, konštatujeme nespokojnosť 
obyvateľov pri zabezpečovan� požadovan�ch orezov stromov a v�konov rozhodnut� na v�rub 
drev�n.
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Vyhodnotenie �držby zelene
Miestnym podnikom verejnoprospešn�ch služieb Petržalka za rok 2009

lokalita Ovsište, MC, Zadunajec, Dvory 4 - 6

Na z�klade uznesenia č. 289 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Petržalka zo dňa 16. 12. 2008, Miestny podnik verejnoprospešn�ch služieb Petržalka 
(MP VPS) pokračoval od 01. 01. 2009 v zabezpečovan� �držby zelene v lokalite Ovsište, 
Mal� Centrum, Dvory 4 – 6, Zadunajec.

V s�lade so schv�len�m „Harmonogramom pr�c �držby verejnej zelene na rok 2009“ 
boli Miestnym podnikom verejnoprospešn�ch služieb Petržalka, vo zverenej lokalite, 
v obdob� 1.– 12. 2009 zabezpečovan� činnosti, ktor� s� uveden� v tabuľk�ch č. 2, 3. 

V s�lade s uznesen�m č. 413, prijat�m Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti 
Bratislava-Petržalka dňa 01. 07. 2009, pr�ce vykonan� pri �držbe zelene boli Miestnym 
podnikom verejnoprospešn�ch služieb Petržalka protokol�rne odovzd�van� mestskej časti. 

Tabuľka č. 1
Index Jedn.cena /€/ SPOLU /€/ 

Druh činnosti Množstvo pr�c pl�n 2007 pl�n 2007

Kosba tr�vnikov 312 178 m2 5 0,0498 77 732,32

Jarn� vyhrab�vanie tr�vnikov 312 178 m2 0 - -

Jarn� vyhrab�vanie kr�kov 14 709 m2 1 0,0730 1 073,76

Vyhrab�vanie l�stia z tr�vnikov 312 178 m2 1 0,0730 22 789,00

Vyhrab�vanie l�stia z kr�kov 14 709 m2 0 - -

Odburinenie zahustenej v�sadby 14 709 m2 1 0,1992 2 930,03
Orez kr�kov 36 186 ks 1 0,4979 18 017,01
Čistota pl�ch 32,6887 ha 160 4,9791 26 041,65
Orez stromov od 3 do 5 m 2 568 ks 0,4 4,3152 4 432,57

SPOLU 153 016,34
Pozn�mka:
Index pr�c – podiel pr�c (resp. počet opakovan� za rok)
Čistota pl�ch – ročn� index 160 tzn. 2-3 x čistenie v t�ždni (160 dn�/rok)
Orez stromov – ročn� index 0,4 tzn. Orez 40 % počtu všetk�ch stromov v lokalite
Ceny s� bez DPH

V tabuľke č. 1 je uveden� kalkul�cia n�kladov na ročn� �držbu zelene pri zveren� 
lokality Ovsište, MC, Zadunajec, Dvory 4 – 6 do starostlivosti MP VPS, podľa �dajov 
predložen�ch Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava- Petržalka dňa 27. 11. 2007. 
Pre činnosti - jarn� vyhrab�vanie tr�vnikov, vyhrab�vanie l�stia z kr�kov, jednotkov� ceny 
neboli uveden�.

Jednotkov� ceny  boli prepoč�tan� konverzn�m kurzom 1 Euro = 30,1260 Sk.

V tabuľke č. 2 je pre porovnanie uveden� kalkul�cia n�kladov na ročn� �držbu zelene 
vykon�van� MP VPS vo zverenej lokalite pri jednotkov�ch cen�ch v roku 2009 a porovnanie 
s cenami dod�vateľov, ktor� zabezpečuj� �držbu zelene v mestskej časti Bratislava-Petržalka,
podľa zmluvy o dielo uzatvorenej na z�klade v�sledku verejn�ho obstar�vania.

V lokalite L�ky 2, 3, 4, 5 a L�ky 7, 8 (stĺpec 3) – firma OFIS-BAU, spol. s r.o., 
v lokalite Zrkadlov� h�j, Star� h�j a N�mestie hraničiarov (stĺpec 4) a v lokalite Dvory 1, 2, 3, 
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L�ky 1, 6 (stĺpec 5) – firma KOSEC. V tabuľke č. 2 s� pre porovnanie n�klady vynaložen� 
na �držbu zelene v lokalite zverenej MP VPS uv�dzan� bez DPH.

V tabuľke č. 3, okrem porovnania jednotkov�ch cien jednotliv�ch dod�vateľov 
v ostatn�ch lokalit�ch a jednotkov�ch cien MP VPS pre rok 2009, je uveden� kalkul�cia 
n�kladov na ročn� �držbu zelene vykon�van� MP VPS vo zverenej lokalite a porovnanie 
n�kladov na ročn� �držbu vykonan� dod�vateľmi, ktor� zabezpečuj� �držbu zelene v lokalite 
L�ky 2, 3, 4, 5 a L�ky 7, 8 (stĺpec 7), v lokalite Zrkadlov� h�j, Star� h�j a N�mestie 
hraničiarov (stĺpec 8) a v lokalite Dvory 1, 2, 3, L�ky 1, 6 (stĺpec 9). Pričom k celkov�m 
n�kladom na ročn� �držbu zelene vykon�vanej prostredn�ctvom s�kromn�ch dod�vateľov je 
pripoč�tan� 19 % DPH. Porovnan�m v�sledn�ch kalkul�ci� n�kladov uveden�ch v tabuľke, 
stĺpce 7, 8, 9 a stĺpec 10 možno konštatovať, že Miestny podnik verejnoprospešn�ch služieb 
m� celkov� n�klady vynaložen� na �držbu zelene v predmetnej lokalite nižšie ako s�kromn� 
dod�vatelia. Do n�kladov na �držbu zelene treba zahrn�ť aj ročn� odpisy, ktor� s� vo v�ške 
35 957,83 €. 

Pre porovnanie s� v tabuľke č. 4 a č. 5 uveden� re�lne v�mery jednotliv�ch lokal�t,
jednotkov� ceny a kalkul�cia n�kladov vyššie uveden�ch dod�vateľov, ktor� zabezpečuj� 
�držbu verejnej zelene v mestskej časti Bratislava-Petržalka a kalkul�cia n�kladov na ročn� 
�držbu zelene vykon�van� MP VPS vo zverenej lokalite pri jednotkov�ch cen�ch v roku 
2009.

Miestny podnik verejnoprospešn�ch služieb, pri kalkul�cii n�kladov na �držbu zelene 
v zverenej lokalite v roku 2009, nevykazuje činnosti v�rub a orez stromov v predmetnej 
lokalite. Pritom v roku 2009 bolo v mestskej časti Bratislava-Petržalka zaevidovan�ch 23 
žiadost� spr�vcov na orezy stromov v okol� bytov�ch domov z d�vodov tienenia, zasahovania 
do fas�dy domu a z bezpečnostn�ch d�vodov. Z toho boli tri urgencie žiadost� o orez stromov, 
tzn. žiadosti boli evidovan� už v minulom roku. Taktiež s� evidovan� štyri žiadosti o v�kon  
pr�voplatn�ch rozhodnut� na v�rub stromov. 

Napriek n�rastu žiadost� o vykonanie orezov a v�rubov stromov v predmetnej lokalite, 
tieto činnosti nie s� predmetom rozpočtu  Miestneho podniku verejnoprospešn�ch služieb ani 
na rok 2010. Na z�klade uveden�ho konštatujeme, že MP VPS nem� dostatočn� technick� 
a odborn� person�lne zabezpečenie na v�kon orezov a v�rubov stromov.

Z ostatn�ch žiadost� sme zaevidovali jednu žiadosť o osadenie lavičiek a smetn�ch 
košov  a jednu žiadosť o obnovu  a n�ter už osaden�ch lavičiek. S�časne evidujeme jednu 
sťažnosť obyvateľa z lokality Dvory 4 na nečistoty v tr�vnikoch a kr�koch.

K dnešn�mu dňu oddelenie životn�ho prostredia riešilo 22 e-mailov prijat�ch 
od obyvateľov, ktor� sa t�kali činnosti MP VPS a to najm� sťažnosti na nevykon�vanie 
požadovan�ch orezov stromov, ktor� žiadali spr�vcovia a tiež obyvatelia bytov�ch domov 
hlavne z d�vodu nadmern�ho tienenia, s n�sledkom zn�ženia hygienick�ch podmienok 
b�vania a ohrozovania bezpečnosti obyvateľov a ich majetku a tiež sťažnosti na neskor� 
kosenie s�dliskov�ch tr�vnikov a neskor� kosenie školsk�ch are�lov.

Všetky podnety obdržan� oddelen�m životn�ho prostredia boli bezodkladne prešetren� 
a zasielan� Miestnemu podniku verejnoprospešn�ch služieb Petržalka na riešenie a 
zabezpečenie n�pravy.

Na z�klade uveden�ch skutočnost�, pri zabezpečovan� �držby zelene v roku 2009 
vo zverenej lokalite Miestnym podnikom verejnoprospešn�ch služieb Petržalka konštatujeme 
nespokojnosť s v�konom požadovan�ch orezov stromov a zabezpečovan�m v�konu 
rozhodnut� na v�rub drev�n, pritom povinnosť ošetrovať dreviny je jednou zo z�kladn�ch 
povinnost� spr�vcu pozemku podľa z�kona č. 543/2002 Z.z. o ochrane pr�rody a krajiny. 
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Pr�loha č. 1

Stanovisko Komisie životn�ho prostredia a verejn�ho poriadku

Komisia životn�ho prostredia a verejn�ho poriadku sa na svojom zasadnut� konanom
dňa 21. 01. 2010 obozn�mila s materi�lom „Vyhodnotenie �držby zelene v mestskej časti 
Bratislava-Petržalka Miestnym podnikom verejnoprospešn�ch služieb Petržalka za rok 2009 
a porovnanie cien všetk�ch dod�vateľov“ a prijala nasledovn� uznesenie:

Uznesenie č. 3/2010

KŽPaVP b e r i e   n a  v e d o m i e  spr�vu „Vyhodnotenie �držby zelene v mestskej 
časti Bratislava-Petržalka Miestnym podnikom verejnoprospešn�ch služieb Petržalka za rok 
2009 a porovnanie cien všetk�ch dod�vateľov“.

Hlasovanie:  za: 5,  proti: 0,  

RNDr. Eugen Lexmann, v.r.
predseda komisie ŽP a VP

Za spr�vnosť : Ing. Lenka Špodov�


