Informácia
o rozvojových plánoch Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka – uznesenie
Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 120/2011 – stav k augustu 2012.

1, Úvod
Miestny podnik verejnoprospešných služieb je príspevkovou organizáciou, ktorej
zriaďovateľom je Miestne zastupiteľstvo MČ Bratislava - Petržalka. Miestny podnik
verejnoprospešných služieb vykonáva svoju činnosť v zmysle Zriaďovateľskej listiny
a Štatútu podniku.
2, Zhodnotenie predchádzajúceho stavu
V predchádzajúcom období bol podnik zastabilizovaný, podarilo sa zvládnuť prechod
kompetencií vo vzťahu k dodávateľom od oddelenia ŽP. Výsledky hospodárenia sú uvedené
v rozboroch. Podnik dosiahol za rok 2011 mierny zisk, za 1. polrok 2012 už je zisk väčší ako
celý minuloročný ale nie je úlohou MPVPS tvoriť zisk. Budeme sa snažiť všetky prostriedky
použiť v zverenom území.
3, Návrh predkladaných opatrení:
-
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Zakúpenie nákladného motorového vozidla na odvoz kontajnerov – náklady na údržbu
a PHM stávajúceho vozidla LIAZ r.v. 1992 sú vyššie ako prípadné splátky lízingu.
MP VPS už požiadalo MÚ o verejné obstaranie nového vozidla (cena 50.000,- až
75.000,- €) na lízing. Splátky budeme hradiť z našich prevádzkových
prostriedkov. Termín 2012. Stav august: Vysúťažené vozidlo Renault Midlum za
81.500,- € s DPH bude dodané v septembri.
Prechod na vykurovanie objektov VPS vlastným tepelným čerpadlom. Náklady na
dodávku tepla v rokoch 2009 – 2011 boli spolu 64.334,- €. Predpokladaná cena
tepelného čerpadla s príslušenstvom a montážou je cca 50.000,- €. Investíciu by MP
VPS dokázal hradiť pri lízingu z vlastných prostriedkov. Termín 2012. Stav
august: zatiaľ nesúhlasné stanovisko vedenia MČ Petržalka z dôvodu zmluvného
vzťahu s firmou Dalkia – dodavateľom tepla. MPVPS pripravuje ekonomický rozbor
výhodnosti prechodu na vlastné vykurovanie.
Zakúpenie 2 ks malého univerzálneho komunálneho vozidla na zber odpadu zo
smetných košov. Nakoľko sa podstatne rozširuje počet košov osadených v MČ
Petržalka museli sme prejsť na zber odpadu dvoma osádkami (na dve zmeny)
a stávajúce vozidlo je veľmi poruchové a opotrebované. V prípade, že by MP VPS
prevzal aj starostlivosť o zber psích exkrementov potrebné fin. prostriedky by sa
použili z tejto kapitoly rozpočtu MČ. Vozidlá by sa dali použiť aj na zimnú službu.
Predpokladaná cena jedného vozidla cca 22.000,- €. Termín 2012 – 2013. Stav august:
MP VPS sa podarilo zakúpiť jedno vozidlo Piaggo za 12.000,- € s DPH
z vlastných prostriedkov.
Fotovoltaická elektráreň. MP VPS ma celkom 918 m2 plochých striech na ktorých sa
dajú umiestniť fotovoltaické panely. Celkový inštalovaný výkon by bol 100 kWp,
náklady by činili cca 150.000,- €. Návratnosť projektu 7,5 roka. MP VPS má záujem
spolufinancovať tento projekt. Termín ? Stav august: Z dôvodu zmeny výkupných
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cien el. energie od 1.7.2012 MP VPS odstupuje od realizácie tohto projektu avšak
bude sa snažiť nájsť záujemcu o prenájom striech.
Revitalizácia zberného dvora – projekt pripravený. Budeme sa uchádzať o štrukturálne
fondy. Termín ? Stav august: Štrukturálne fondy 0, MPVPS zakúpila kancelársky
kontajner a počítačové vybavenie na evidenciu obyvateľov, ktorí ukladajú odpad na
zberný dvor z vlastných prostriedkov (suma zatiaľ 4.600,- € s DPH). Súčasne
zabezpečujeme softwer na evidenciu.
Osadenie mobiliáru – lavičky a koše. Akcia, ktorá bola zabezpečená kapitálovým
transferom v roku 2011 na zakúpenie lavičiek a košov naštartovala obyvateľov
Petržalky. Evidujeme požiadavky na ďalších 130 lavičiek a 80 smetných košov. Časť
požiadaviek pokrývame opravami, ktoré financujeme z vlastných prostriedkov ale nie
sme schopní pokryť všetky požiadavky. Požiadavka 62.000,- €. Termín 2012. Stav
august: MP VPS zabezpečila z vlastných prostriedkov už tretiu dodávku reziva
a sústredila sa na opravy lavičiek. Požiadavky na koše a lavičky ešte stále narastajú.

4, Výhľad hospodárenia podľa predloženého programového rozpočtu
MP VPS sa bude snažiť zlepšíť výsledky hospodárenia zlepšením príjmov z vlastnej
podnikateľskej činnosti a prijímaním racionalizačných opatrení na zníženie prevádzkových
nákladov. Stav august: MP VPS uzavrela zmluvu s firmou Bučina Zvolen na čistenie a zimnú
údržbu jej areálu v Petržalke, predpokladaný ročný príjem cca 8.000,- €.
MPVPS pripravuje zriadenie strediska na zhodnocovanie dreveného odpadu výrobou
krbového dreva a drevnej štiepky resp. peletiek z výrubov a orezov stromov.
5, Záver
V súčasnosti prebieha vyhodnotenie verejnej obchodnej súťaže na údržbu zelene a dopadu
cien za práce na ekonomiku podniku resp. náklady MČ na zeleň.
MPVPS sa pripravuje na úlohy v oblasti VDI a športovísk na území Petržalky.
V práci MPVPS sú ešte rezervy, snažíme sa neustále zlepšovať organizáciu práce
a produktivitu.
Veľkým problémom sú práce, ktoré sa vykonávajú nad rámec činností podľa štatútu ale
v záujme Petržalky je ich potrebné zrealizovať. Na tieto práce nie sú rozpočtované finančné
prostriedky a vykonávajú sa na úkor vlastnej činnosti.

V Bratislave august 2012
Spracoval: Ing. Miroslav Skovajsa
riaditeľ MP VPS
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