
Program  7:  Životné prostredie                                                                                  
Zámer programu: Zabezpečenie trvalo udržateľného životného prostredia v mestskej 

časti 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

2 521 211,00 
395 340,00 

0,00 
2 916 551,00 

2 483 271,00 
444 799,00 

0,00 
2 928 070,00 

2 610 834,00 
345 217,00 

0,00 
2 956 051,00 

 
Komentár :   V súlade so zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v súčinnosti so 
Štatútom hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava (ďalej „štatút“) mestská časť 
Bratislava-Petržalka zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev, tvorbu, údržbu a ochranu 
verejnej zelene,  deratizáciu verejných priestranstiev a plní úlohy na úseku tvorby a ochrany 
všetkých zložiek životného prostredia, prírody, chovu a ochrany zvierat. 
     Podľa zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie vykonávajú 
obce štátnu správu v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi, o. i. zákonom č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny,  na základe ktorého obec vykonáva štátnu správu vo veciach ochrany 
drevín. V súlade s citovaným zákonom, v súčinnosti so štatútom, obec o. i. dáva súhlas na výrub 
drevín (ak sa naň nevzťahujú osobitné predpisy), v ktorom môže uložiť povinnosť zaplatenia 
finančnej náhrady, ktorá je príjmom obce. Obec obstaráva a schvaľuje dokument miestneho 
územného systému ekologickej stability a dokument starostlivosti o dreviny. Povinnosť 
obstarania týchto dokumentov bola v podmienkach hl. mesta SR Bratislavy prenesená štatútom 
na mestské časti.  
     Oddelenie životného prostredia vyberá správne poplatky za vydávanie rybárskych lístkov  a 
správne poplatky za rozhodnutia o výrube. Zabezpečuje plnenie povinností, vyplývajúcich obci 
zo zákona č.  282/2002, ktorým  sa  upravujú  niektoré podmienky držania psov a zákona č. 
488/2002 o veterinárnej starostlivosti 
 
Štruktúra výdavkov: 
7.1 Starostlivosť o zeleň 1 405 165,00 Eur 42 332 001 Sk 
7.2 Vodné plochy a kanály 268 207,00 Eur 8 080 004 Sk 
7.3 Tvorba parkov a zelených plôch 79 666,00 Eur 2 400 018 Sk 
7.4 Verejné priestranstvá 482 739,00 Eur 14 542 995 Sk 
7.5 Obnova verejných detských ihrísk 309 400,00 Eur 9 320 984 Sk 
7.6 Činnosť Miestneho podniku 

verejnoprospešných služieb 
371 374,00 Eur 11 188 013 Sk 

 
 



Podprogram 7.1: Starostlivosť o zeleň                                                                               

Zámer podprogramu: Údržba verejných priestranstiev, údržba, tvorba a evidencia zelene. 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

1 405 165,00 
0,00 
0,00 

1 405 165,00 

1 304 587,00 
39 833,00 

0,00 
1 344 420,00 

1 467 171,00 
53 110,00 

0,00 
1 520 281,00 

 
Štruktúra výdavkov: 
7.1.1 Údržba zelených plôch                                                                               1 400 186,00 Eur 42 182 003 Sk 
7.1.2 Pasportizácia drevín                                                                                4 979,00 Eur 149 997 Sk 
 

 

Prvok 7.1.1:   Údržba zelených plôch                                                                               
Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

1 400 186,00 
0,00 
0,00 

1 400 186,00 

1 294 629,00 
39 833,00 

0,00 
1 334 462,00 

1 440 617,00 
53 110,00 

0,00 
1 493 727,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Kosenie. 6 x   
Čistota. Priebežne.   
Odburinenie. 2 x   
Vyhrabávanie. 1 x   

Štandardná a rutinná údržba. 

Ostatné práce. Podľa 
zmlúv. 

  

Jarné a jesenné čistenie. Jarné a jesenné čistenie. 2 x   

Osadenie a oprava 
informačných tabúľ  (VZN o 
psoch). 

Počet osadených tabúľ. Podľa 
potreby. 

  

Celoplošná deratizácia. 2 x   Deratizácia, chemická ochrana 
drevín. Chemická ochrana drevín. Podľa 

potreby. 
  

Veterinárna asanačná služba. Veterinárna asanácia. 12 x   

Poplatky za odber podzemnej 
vody. 

Poplatky za odber podzemnej vody správcovi toku. 4 x   

Poplatky za elektrickú energiu. Počet úhrad za elektrickú energiu. 4 x   

Vianočné stromy. Počet osadených vianočných stromov. 2 ks   

 
Komentár :   V predmetnom prvku sú obsiahnuté činnosti, ktoré zabezpečuje oddelenie ŽP v 



súlade so Štatútom HM SR Bratislavy - údržba verejných priestranstiev a plôch zelene, zverenej 
do užívania MČ Petržalka, t. zn. sídliskovej zelene v troch  lokalitách, Sadu Janka Kráľa a 
lužných lesov; jarné a jesenné čistenie; výroba a osadenie informačných tabúľ; deratizácia 
verejných priestranstiev; postrek proti karanténnym škodcom drevín;  veterinárna asanačná 
služba; poplatky za odber podzemnej vody, správcovi toku; poplatky za odber elektrickej energie 
čerpadiel podzemnej vody; osadenie vianočných stromov; údržba zelene, zabezpečovaná 
Miestnym podnikom VPS v jednej sídliskovej lokalite a v objektoch základných škôl a 
materských škôl. 
 

Štruktúra výdavkov: 
7.1.1 Bežné výdavky 1 400 186,00 Eur 42 182 003 Sk 
 
Na úkony, súvisiace so starostlivosťou o zeleň a verejné priestranstvá sú v celkovej sume 
42.182.000,-  Sk obsiahnuté nasledovné činnosti: 
- údržba sídliskovej zelene v troch lokalitách, Sadu Janka Kráľa a lužných lesov: 25.515.000,- 
Sk, 
- jarné a jesenné čistenie: 2.000.000,-Sk 
- výroba a osadenie informačných tabúľ: 120.000,- Sk 
- deratizácia verejných priestranstiev: 1.800.000,- Sk 
- postrek proti karanténnym škodcom drevín: 800.000,- Sk 
- veterinárna asanačná služba: 280.000,- Sk 
- poplatky za odber podzemnej vody, používanie na polievanie, správcovi toku: 110.000,- Sk 
- poplatky za odber elektrickej energie čerpadiel podzemnej vody: 120.000,- Sk 
- osadenie a prevoz vianočných stromov: 70.000,- Sk 
- 2 kusy vianočných stromov: 70.000,- Sk 
- vyhrabávanie lístia : 2.000.000,- Sk 
- údržba zelene, zabezpečovaná Miestnym podnikom VPS v jednej sídliskovej lokalite a v 
objektoch základných škôl a materských škôl: 8.297.000,- Sk (z uvedenej finančnej čiastky je na 
údržbu MŠ a ZŠ potrebný cca 1.000.000,- Sk a na údržbu jednej sídliskovej lokality cca 
7.297.000,- Sk); prostriedky na uvedené činnosti budú podniku MP VPS poukazované finančným 
transferom 
- v súlade s článkom IV b) opatrenia prednostu č. 1/2001 nová výsadba stromov: 1.000.000,- Sk.   
 
     Vzhľadom na skutočnosť, že na údržbu zelene v troch sídliskových lokalitách, Sadu Janka 
Kráľa a lužných lesov bola pôvodne navrhnutá suma vo výške 39.634.000,- Sk, ktorá bola 
upravená na úroveň 25.585.000,- Sk, nie sú finančne pokryté všetky potrebné úkony súvisiace s 
údržbou zelene. 
 



Prvok 7.1.2:   Pasportizácia drevín                                                                                
Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

4 979,00 
0,00 
0,00 

4 979,00 

9 958,00 
0,00 
0,00 

9 958,00 

26 554,00 
0,00 
0,00 

26 554,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Obstaranie pasportu drevín s 
možnosťou aktualizácie. 

Plocha spasportizovanej zelene v ha. 30 ha   

 
Komentár :   V pláne prioritných úloh, ktorý má zabezpečiť územný rozvoj Petržalky ako mesta, 
bola prijatá priorita č. 3.2.3: „Pasportizácia zelene v MČ Petržalka“. Dňa 01. 09. 2008 vstúpil do 
platnosti Štatút HMSR Bratislavy, podľa ktorého o. i. v súlade s Čl. 44 ods. (4) písm. b) mestská 
časť vedie a aktualizuje  evidenciu plôch verejnej a cestnej zelene v jednotnom informačnom 
systéme na svojom území a  tieto údaje poskytuje hlavnému mestu. V súlade s uvedeným sa majú 
postupne, v niekoľkých etapách, spasportizovať všetky dreviny, ktoré sú súčasťou zelene, 
zverenej do užívania MČ Petržalka. 
 
 
 

Štruktúra výdavkov: 
7.1.2 Bežné výdavky 4 979,00 Eur 149 997 Sk 
 
Za sumu vo výške 150 tis. Sk na  príslušný rok sa predpokladá spasportizovanie cca 10 ha plochy 
zverenej zelene. 
 



Podprogram 7.2: Vodné plochy a kanály                                                                             

Zámer podprogramu: Čistenie a budovanie ekostabilizačných prvkov, starostlivosť o vodné 
plochy a vodné hospodárstvo 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

268 207,00 
0,00 
0,00 

268 207,00 

267 046,00 
0,00 
0,00 

267 046,00 

268 871,00 
0,00 
0,00 

268 871,00 
 
Štruktúra výdavkov: 
7.2.2 Čistenie Draždiakov a Chorvátskeho ramena                                                           1 660,00 Eur 50 009 Sk 
7.2.3 Podpora Vodnej záchrannej služby                                       11 618,00 Eur 350 004 Sk 
7.2.4 Zabezpečovanie polievacích vodovodov a 

fontán                                                        
15 933,00 Eur 479 998 Sk 

7.2.5 Poplatky za dažďovú vodu                                     238 996,00 Eur 7 199 993 Sk 
 

 

Prvok 7.2.1:   Budovanie rekreačného areálu Veľkého 
Draždiaka                                                       

Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Počet kabínkových toaliet. 3 ks   

Počet pisoárov. 4 ks   

Vybudovanie sociálneho 
zariadenia. 

Počet umývadiel. 6 ks   
Vybudovanie chodníkov. Dĺžka chodníka zo zámkovej dlažby, 3m širokého. 1000 bm   

 
Komentár :   Vybudovanie sociálneho zariadenia je potrebné pre vytvorenie hygienického 
zázemia návštevníkov, najmä pre matky s deťmi. Chodníky je potrebné vybudovať na 
skultúrnenie prostredia a zabránenie devastácie plôch ich prešliapavaním. Pred výstavbou 
uvedených objektov je potrebné, aby príslušný organizačný útvar miestneho úradu zabezpečil 
vypracovanie dokumentácie a schvaľovací proces v súlade so stavebným zákonom. 
 
 
 



Predpokladaná cena vybudovania toaliet bola stanovená na základe podkladov z referátu 
investičných činností vo výške 2.000.000,- Sk. Na vybudovanie chodníkov zo zámkovej dlažby 
sa uvažovalo so sumou vo výške 5.000.000,- Sk a upresnená mala byť po výberovom konaní. 
Navrhovaná výška bežných výdavkov 600 tis. Sk bude použitá na úpravu areálu. 
 

Prvok 7.2.2:   Čistenie Draždiakov a Chorvátskeho ramena                                                           
Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

1 660,00 
0,00 
0,00 

1 660,00 

1 660,00 
0,00 
0,00 

1 660,00 

1 660,00 
0,00 
0,00 

1 660,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Čistenie Chorvátskeho ramena. 2 x   Ochrana zdravia, estetické 
hľadisko. Čistenie Veľkého a Malého Draždiaka. 1 x   

 
Komentár :   Čistenie dna jazera Veľký Draždiak zo strany plážovej časti a jeho okolia pred 
letnou sezónou je potrebné z dôvodu eliminácie úrazov návštevníkov (sklenené črepy, injekčné 
striekačky, odpad rôzneho druhu pod vodnou hladinou i na pláži). Súčasne je potrebné v 
pravidelných intervaloch zabezpečiť vyčistenie okolia Malého Draždiaka a Chorvátskeho 
ramena, ktoré prechádza cez centrálnu časť Petržalky. Čistenie dna jazera Veľký Draždiak je 
vykonávané zmluvne kvalifikovanými potápačmi s oprávnením na túto činnosť. Čistenie 
Chorvátskeho ramena je vykonávané v spolupráci s dobrovoľníkmi a aktivovanými 
nezamestnanými. 
 
Štruktúra výdavkov: 
7.2.2 Bežné výdavky 1 660,00 Eur 50 009 Sk 
 
Čistenie kvalifikovanými potápačmi sa uskutoční na základe zmluvy o dielo, uzatvorenej podľa § 
102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní. 
 



Prvok 7.2.3:   Podpora Vodnej záchrannej služby                                                                    
Zodpovednosť: OŠKaŠ 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

11 618,00 
0,00 
0,00 

11 618,00 

11 618,00 
0,00 
0,00 

11 618,00 

11 618,00 
0,00 
0,00 

11 618,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Zabezpečiť počas letných 
prázdnin výkon vodnej 
záchrannej a zdravotníckej 
služby na prírodnom jazere 
Veľký Draždiak na ochranu 
zdravia a života obyvateľov. 

Počet dní 62   

 
Komentár :   Jazero Veľký Draždiak nie je oficiálnym kúpaliskom, napriek tomu je využívané v 
letných mesiacoch vo veľkej miere na kúpanie občanmi Petržalky. Bezpečnosť a ochrana zdravia 
je najvyššou prioritou MČ Bratislava-Petržalka, preto roky zabezpečujeme a finančne hradíme z 
rozpočtu vodnú záchrannú a zdravotnícku službu. 
 

Štruktúra výdavkov: 
7.2.3 Bežné výdavky 11 618,00 Eur 350 004 Sk 
 
Finančne hradíme z rozpočtu vodnú záchrannú a zdravotnícku službu. Uvedená sumy je 
nedostatočná, žiadali sme 500 tis. Sk. 
 
 



Prvok 7.2.4:   Zabezpečovanie polievacích vodovodov a fontán                                                       
Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom - referát investičný 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

15 933,00 
0,00 
0,00 

15 933,00 

14 772,00 
0,00 
0,00 

14 772,00 

16 597,00 
0,00 
0,00 

16 597,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Oprava, údržba a revízie 
polievacích vodovodov 

údržba čerpacích staníc - počet 11   

Prevádzka, opravy a údržba 
fontány v Sade J. Kráľa 

prevádzka a údržba fontány  
 

1   

Prevádzka, opravy a údržba 
pitných fontánok, odber vody 

počet pitných fontánok 6   

 
Komentár :   Každoročne je zabezpečovaná funkčnosť 11 z 23 čerpacích staníc polievacích 
vodovodov v správe mestskej časti pravidelným spúšťaním čerpadiel. 2 čerpacie stanice sú v 
prevádzke, z ostatných 9 staníc je možné v prípade potreby po zabezpečení nutných opráv 
polievať cca 2/3 Petržalky.  V správe mestskej časti je aj fontána v Sade J. Kráľa a pitné fontánky 
v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze, ktoré sú v prevádzke každoročne od mája do októbra. 
Ich údržbu a prevádzku zabezpečuje referát investičný ONM. V rámci prevádzky pitných 
fontánok sú realizované úhrady za odber vody z pitných fontánok. 
 V čerpacích staniciach polievacích vodovodov sú každoročne zabezpečované predpísané revízie 
elektrických zariadení a tlakových nádob.  
 
 

Štruktúra výdavkov: 
7.2.4 Bežné výdavky 15 933,00 Eur 479 998 Sk 
 
Z finančných prostriedkov budú hradené náklady spojené s prevádzkou a údržbou fontány v Sade 
J. Kráľa, pitných fontánok a náklady na údržbu čerpacích staníc polievacích vodovodov. 
Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a.s. bude uhradená čiastka za spotrebovanú pitnú vodu v 
pitných fontánkach v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze. 
Ďalej budú hradené faktúry za predpísané kontroly a revízie tlakových nádob polievacích 
vodovodov. V roku 2009 je potrebné zabezpečiť 3 - ročné kontroly a revízie elektrických 
zariadení polievacích vodovodov, ktoré mestskej časti vyplývajú zo zákona. 
 
 
 
 



Prvok 7.2.5:   Poplatky za dažďovú vodu                                                                            
Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

238 996,00 
0,00 
0,00 

238 996,00 

238 996,00 
0,00 
0,00 

238 996,00 

238 996,00 
0,00 
0,00 

238 996,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Odvádzanie dažďovej vody do 
kanalizácie. 

Množstvo dažďovej vody odvedenej do kanalizácie. Podľa 
zmluvy. 

  

 
Komentár :   Dňa 02. 07. 2008 bola uzatvorená zmluva o odvádzaní vôd z povrchového odtoku,  
predmetom ktorej je odvádzanie  vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou z miestnych 
komunikácií III. a IV. triedy, chodníkov a parkovísk. 
 
 
 

Štruktúra výdavkov: 
7.2.5 Bežné výdavky 238 996,00 Eur 7 199 993 Sk 
 
Zmluva č. ZV 7176 medzi MČ Bratislava-Petržalka a Slovenskou vodárenskou spoločnosťou, a. 
s. bola uzatvorená v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných 
kanalizáciách. 
 
 
 



Podprogram 7.3: Tvorba parkov a zelených plôch                                                                      

Zámer podprogramu: Budovanie nových parkov a zelených plôch, vrátane výsadby stromov z 
Konta zelene 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

29 875,00 
49 791,00 

0,00 
79 666,00 

82 985,00 
0,00 
0,00 

82 985,00 

16 597,00 
0,00 
0,00 

16 597,00 
 
Štruktúra výdavkov: 
7.3.1 Projekt 2.etapy revitalizácie Sadu Janka 

Kráľa                                                       
13 278,00 Eur 400 013 Sk 

7.3.2 Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva                                                          16 597,00 Eur 500 001 Sk 
7.3.3 Projekt Park Ovsište                                                                                49 791,00 Eur 1 500 004 Sk 
 

Prvok 7.3.1:   Projekt 2.etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa                                                      
Zodpovednosť: vecná: finančné oddelenie - referát štrukturálnych fondov 

finančná: oddelenie životného prostredia 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

13 278,00 
0,00 
0,00 

13 278,00 

66 388,00 
0,00 
0,00 

66 388,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Obstaranie projektu 2. etapy rekonštrukcie Sadu Janka 
Kráľa.. 

1 ks   

Počet opravených lavičiek. ks   
Počet opravených košov. ks   

Zabezpečenie projektovej 
dokumentácie. 

Rekonštrukcia spevnených plôch. m2   

 
Komentár :   V rámci 2. etapy revitalizácie Sadu Janka Kráľa sa uvažuje s opravou drobnej 
architektúry (lavičiek, košov), zverokruhov, chodníkov a osvetlenia. V roku 2009 sa má v rámci 
prípravnej fázy zabezpečiť projektová dokumentácia a ostatné potrebné podklady. So samotnou 
realizáciou stavebných a ostatných prác, súvisiacich s rekonštrukciou sa uvažuje v roku 1010. 
 
Štruktúra výdavkov: 
7.3.1 Bežné výdavky 13 278,00 Eur 400 013 Sk 
 
V roku 2009 sa uvažuje v rámci prípravnej fázy so zabezpečením projektovej dokumentácie a 
ostatných potrebných podkladov. Na uvedené činnosti je z prostriedkov MČ Petržalka potrebné 
vyčleniť sumu 400 tis. Sk 



 

Prvok 7.3.2:   Projekt Petržalská okrášľovacia iniciatíva                                                   
Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

16 597,00 
0,00 
0,00 

16 597,00 

16 597,00 
0,00 
0,00 

16 597,00 

16 597,00 
0,00 
0,00 

16 597,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Rekonštrukcia predzáhradiek 
občanmi s pomocou mestskej 
časti 

Počet zrealizovaných žiadostí. 9   

 
Komentár :   Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka schválilo dňa 01.07.2008 
uznesením č. 210/2008 koncepciu "Petržalská okrášľovacia iniciatíva", v rámci ktorej sa budú 
realizovať na základe žiadostí, po odsúhlasení KŽP a VP, rekonštrukcie predzáhradiek. V roku 
2008 bude rekonštruovaných celkom 6 predzáhradiek. V roku 2009 je naplánovaná rekonštrukcia 
9 predzáhradiek a ďalšie budú realizované až v roku 2010. 
 
Štruktúra výdavkov: 
7.3.2 Bežné výdavky 16 597,00 Eur 500 001 Sk 
 
Rekonštrukcie predzáhradiek budú zabezpečované prostredníctvom zmluvných dodávateľov, 
vybratých v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, vykonávajúcich údržbu 
a tvorbu zelene príslušnej lokality. 
 



Prvok 7.3.3:   Projekt Park Ovsište                                                                                

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

0,00 
49 791,00 

0,00 
49 791,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Skultúrnenie lokality realizáciou 
dlažby, drobnej architektúry a 
sadovníckych úprav. 

Sadovnícky upravená plocha. m2   

 
Komentár :   Vybudovanie nového parku v lokalite Ovsište má za cieľ vytvoriť estetické verejné 
priestranstvo, určené pre pohyb chodcov a ich oddych v zelenom prostredí doplnenom o prvky 
drobnej architektúry - lavičky a smetné koše. S úpravou predmetnej plochy sa uvažuje  v r. 2009, 
po zabezpečení projektovej dokumentácie a po získaní príslušných povolení v súlade so 
stavebným zákonom. 
 
Štruktúra výdavkov: 
7.3.3 Kapitálové výdavky 49 791,00 Eur 1 500 004 Sk 
 
Sadovnícke úpravy Parku Ovsište budú hradené z finančných prostriedkov Konta zelene. 
 
 
 



Podprogram 7.4: Verejné priestranstvá                                                                               

Zámer podprogramu: Zabezpečovanie čistoty verejných priestranstiev; vytváranie vhodných 
podmienok na udržiavanie čistoty verejných priestranstiev osádzaním 
kontajnerov na psie exkrementy; dotváranie a budovanie 
kontajnerových stanovíšť. 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

416 351,00 
66 388,00 

0,00 
482 739,00 

411 605,00 
165 970,00 

0,00 
577 575,00 

414 924,00 
165 970,00 

0,00 
580 894,00 

 
Štruktúra výdavkov: 
7.4.1 Čistota verejných priestranstiev                                                                    296 853,00 Eur 8 942 993 Sk 
7.4.2 Starostlivosť o psov                                                                                119 498,00 Eur 3 599 997 Sk 
7.4.3 Dotváranie a budovanie kontajnerových 

stanovíšť                                                      
66 388,00 Eur 2 000 005 Sk 

 

 
 



Prvok 7.4.1:   Čistota verejných priestranstiev                                                                    
Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

296 853,00 
0,00 
0,00 

296 853,00 

312 023,00 
0,00 
0,00 

312 023,00 

315 342,00 
0,00 
0,00 

315 342,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Počet cyklov čistenia ihrísk, komunikácií, chodníkov, 
terás a schodov. 

6 x   Čisté životné prostredie. 

Čistenie uličných vpustí. 840 ks   

 
Komentár :   Prostredníctvom zamestnancov Miestneho podniku verejnoprospešných služieb 
bude zabezpečované čistenie  komunikácií, chodníkov, terás a schodov pri obytných objektoch. 
Čistenie bude zabezpečované cca v 8- týždňových intervaloch, t. zn. v priebehu roka bude 
zabezpečených 6 cyklov čistenia uvedených priestorov a taktiež čistenie 840 ks uličných vpustí. 
Súčasne bude vykonávané dočisťovanie okolia kontajnerových stanovíšť od veľkorozmerného 
odpadu, triedenie odpadu v zbernom dvore, ktorý prevádzkuje Miestny podnik 
verejnoprospešných služieb a jeho následné zneškodňovanie. 
 
 
 
 

Štruktúra výdavkov: 
7.4.1 Bežné výdavky 296 853,00 Eur 8 942 993 Sk 
 
Z celkovej čiastky 8.943.000,- Sk bude na čistenie  komunikácií, chodníkov, terás a schodov pri 
obytných objektoch a na čistenie uličných vpustí použitá finančná čiastka vo výške 7.943.000,- 
Sk a na dočisťovanie okolia kontajnerových stanovíšť od veľkorozmerného odpadu, triedenie 
odpadu v zbernom dvore, ktorý prevádzkuje Miestny podnik verejnoprospešných služieb a jeho 
následné zneškodňovanie bude použitá finančná čiastka vo výške 1.000.000,- Sk. 
     Na uvedené činnosti sa uvažuje s použitím finančných prostriedkov, poskytnutých mestskej 
časti Bratislava- Petržalka hlavným mestom SR Bratislavou na základe zmluvy o poskytnutí 
dotácie na zabezpečenie výdavkov súvisiacich so zberom, prepravou, zneškodňovaním a 
zhodnocovaním odpadov v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Dotácia na príslušný rok predstavuje pomernú časť výnosu z vybratého 
poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov v zmysle čl. 49 písm. c) Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy.  
     Uvedené finančné prostriedky na tieto činnosti budú poukázané Miestnemu podniku 
verejnoprospešných služieb finančným transferom. 
 



Prvok 7.4.2:   Starostlivosť o psov                                                                                
Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

119 498,00 
0,00 
0,00 

119 498,00 

99 582,00 
0,00 
0,00 

99 582,00 

99 582,00 
0,00 
0,00 

99 582,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Počet novoosadených kontajnerov. 45 ks   Osadenie kontajnerov na psie 
exkrementy a ich pravidelné 
vyprázdňovanie. Počet vyprázdnení kontajnerov. 200 x   

 
Komentár :   V  súlade  so  zákonom  č. 282/2002,  ktorým   sa  upravujú  niektoré podmienky  
držania  psov, v  súčinnosti  s dodatkom  k  Štatútu HM SR Bratislavy   zabezpečila  naša  
mestská  časť  osadenie kontajnerov na psie exkrementy. V roku 2009 bude osadených ďalších 
45 kontajnerov v lokalite Starý háj, čím bude vybavená celá Petržalka kontajnermi na psie 
exkrementy. Celkom bude v Petržalke osadených 198 ks kontajnerov.  
 
 

Štruktúra výdavkov: 
7.4.2 Bežné výdavky 119 498,00 Eur 3 599 997 Sk 
 
Uvedené služby budú vykonávané podľa o dielo uzatvorenej na základe verejnej súťaže v súlade 
so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Rozpočtovaná finančná čiastka bude 
použitá na práce, súvisiace s vyprázdňovaním a dočisťovaním kontajnerov  a  dopĺňaním  vreciek  
s  lopatkami,  vrátane  odvozu  a  likvidácie  odpadu. 
 



Prvok 7.4.3:   Dotváranie a budovanie kontajnerových stanovíšť                                                     
Zodpovednosť: oddelenie životného prostredia 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

0,00 
66 388,00 

0,00 
66 388,00 

0,00 
165 970,00 

0,00 
165 970,00 

0,00 
165 970,00 

0,00 
165 970,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Počet stavebne upravených stanovíšť. 20 ks   Dotváranie kontajnerových 
stanovíšť. Budovanie nových a rozšírenie existujúcich 

kontajnerových stanovíšť. 
20 ks   

 
Komentár :   Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava-Petržalka dňa 04.03.2008 schválilo č. 
154/2008 materiál: "Návrh riešenia v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi". V súlade s 
citovaným uznesením má MČ Bratislava-Petržalka poskytnúť žiadateľom, po splnení 
stanovených podmienok, účelovú dotáciu na dotváranie a budovanie kontajnerových stanovíšť. 
Predpokladáme, že v roku 2009 by mali byť vybudované nové stanovištia v počte 20 ks. 
 
Štruktúra výdavkov: 
7.4.3 Kapitálové výdavky 66 388,00 Eur 2 000 005 Sk 
 
Na vybudovanie 20 ks nových a na stavebné úpravy 20 ks existujúcich kontajnerových stanovíšť 
sú potrebné finančné náklady na úrovni navrhovanej čiastky. 
 



Podprogram 7.5: Obnova verejných detských ihrísk                                                                    

Zámer podprogramu: Priebežná revitalizácia verejných detských ihrísk na území Petržalky. 

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM pre MP VPS 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

58 786,00 
250 614,00 

0,00 
309 400,00 

58 786,00 
238 996,00 

0,00 
297 782,00 

74 819,00 
0,00 
0,00 

74 819,00 
 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Obnova verejných detských ihrísk. Počet ihrísk 17   

 

Komentár :   Uznesením MZ č. 111 z 27.11.2007 bol prijatý dokument o revitalizácii VDI, ktorý 
rozhodol o obnove 49 existujúcich VDI. V roku 2008 bolo zrevitalizovaných 15 VDI. Zvyšných 
34 VDI je potrebné obnoviť v súlade s platnými právnymi a technickými predpismi v rokoch  
2009, 2010, tak aby mohli slúžiť svojmu účelu. 
 

Štruktúra výdavkov: 
7.5.0 Bežné výdavky 58 786,00 Eur 1 770 987 Sk 
7.5.0 Kapitálové výdavky 250 614,00 Eur 7 549 997 Sk 
 

V roku 2009 bude potrebné zabezpečiť prevádzku, poriadok a čistotu na 15 zrevitalizovaných 
VDI z roku 2008, postupne na 18 zrevitalizovaných VDI a na 62 ďalších VDI, ktoré nie sú 
zaradené do revitalizácie. Pravidelne 1x za 2 týždne bude vykonávané prekyprenie pieskovísk na 
VDI, budú vykonávané bežné opravy, nátery hracích prvkov, budú osadené tabule s 
prevádzkovým poriadkom a tabule využívania ihriska na vlastné nebezpečenstvo. Vybrané detské 
ihriská  budú pravidelne kosené a bude z nich odvážaný odpad a čistené smetné koše. 
 V kapitálových výdavkoch sú rozpočtované finančné prostriedky vo výške cca 400 tisíc na jedno 
VDI a 350 tisíc na nákup dodávkového vozidla. 
 V roku 2010 bude zrevitalizovaných zvyšných 16 VDI, na ktoré bude potrebné rozpočtovať cca 
400 tisíc Sk na jedno VDI kapitálových výdavkov a cca 84 tisíc Sk bežných výdavkov. 
 
 



Podprogram 7.6: Činnosť Miestneho podniku verejnoprospešných 
služieb                                                 

Zámer podprogramu: Čistota a ochrana životného prostredia. 

Starostlivosť o čistotu a poriadok- činnosť MP VPS Petržalka 

Zodpovednosť: oddelenie nakladania s majetkom- referát SMM pre MP VPS 

Rozpočet :  

rok 2009 2010 2011 

Bežné výdavky 
Kapitálové výdavky 
Finančné výdavky 
Spolu 

342 827,00 
28 547,00 

0,00 
371 374,00 

358 262,00 
0,00 
0,00 

358 262,00 

368 452,00 
126 137,00 

0,00 
494 589,00 

 
Ciele a výstupy: 

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2009 2010 2011 

Prevádzka WC v Sade Janka Kráľa. 

 

Počet 1   

Správa areálu  na Čapajevovej ul. 6 

 

Percento úspory nákladov na vykurovanie. 5   

Odpadové hospodárstvo- zberný dvor Percento úspory nákladov na tuhý domový odpad. 
 

5   

Dĺžka čistených komunikácií v km 
 

43   Zimná služba 

Čistenie priľahlých chodníkov v m2 322500 m2   
 

Komentár :   Do  ostatnej činnosti MP VPS je zahrnutá správa organizácie, odpadové 
hospodárstvo zberný dvor, prevádzkovanie WC v Sade Janka Kráľa, činnosť spojená so zimnou 
službou, prevádzka trhoviska a pavilónu detských ihrísk. 
 

Štruktúra výdavkov: 
7.6.0 Bežné výdavky 342 827,00 Eur 10 328 006 Sk 
7.6.0 Kapitálové výdavky 28 547,00 Eur 860 007 Sk 
 

V tomto podprograme sú zahrnuté prevádzkové náklady na : 
- WC v sade J. Kráľa,  
- správu MP VPS,  
- odpadové hospodárstvo - zberný dvor, 
- zimnú službu, 
  a kapitálové výdavky na: 
- vybudovanie prípojky plynu a vlastnej kotolne,  v  areáli na Čapajevovej ul. č.6, 
 
 
 

 


