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Informácia o činnosti Miestneho podniku verejnoprospešných služieb Petržalka  

v prvom polroku –2013 

Čerpanie rozpočtu nákladov  podľa programov k 30.6.2013 s návrhom na úpravu 

rozpočtu 

Ukazovateľ k 30.6.2013 Rozpočet 

nákladov 

rok 2013 

Upravený 

rozpočet 

nákladov 

k 30.6.2013 

Čerpanie 

nákladov 

k 30.6.201

3 

% 

plne

nia 

Návrh 

úpravy 

rozpočtu 

Rozpočet nákladov spolu: 2 085 291 2 089 411 1 049 783 50 2 135 

304 

v tom program:      

7.1. – starostlivosť o zeleň 1 081 662 1 081 662 508 223 47 1 081 

662 

4.1.1. – oprava a údržba 

komun. 

309 415 309 415 185 419 60 355 308 

7.4. – ostatná činnosť MP 

VPS 

595 974 595 974 298 764 50 595 974 

7.3.1. – zberný dvor 98 240 98 240  53 257 54 98 240 

7.3.2. – starostlivosť o psov 0 4 120 4 120 100 4 120 

 

Na základe uvedeného je vidieť, že podnik v I. polroku 2013 hospodáril s vyrovnaným 

rozpočtom nákladov a výnosov. Ak podnik chce zabezpečiť nižšie uvedené úlohy, ktoré sú 

akútne a niekoľkokrát urgované zo strany zriaďovateľa a občanov Petržalky, podnik VPS 

požaduje úpravu záväzných ukazovateľov nasledovne: 

Ukazovateľ Rozpočet 

2013 

I. úprava 

rozpočtu 

k 30.6.2013 

Návrh  

úpravy 

rozpočtu 

Transfer z rozpočtu MČ na bežné 

výdavky 

1 791 721 1 795 841 1 841 734 

v tom program:    

7.1. – starostlivosť o zeleň 1 081 662 1 081 662 1 081 662 

4.1.1. – oprava a údržba komun. 268 640 268 640 314 533 

7.4. – ostatná činnosť MP VPS 373 289 373 289  373 289 

7.3.1. – zberný dvor 68 130 68 130 68 130 

7.3.2. – starostlivosť o psov 0 4 120 4 120 

Transfer z rozpočtu MČ na kapitálové 

výdav. 

0 0 93 000 

 tom program:    

4.1.1. – oprava a údržba komun.: 0 0 38 000 

Motorové vozidlo na vysypávanie 

smetných košov  

0 0 15 000 

Nakladač UNC 0 0 23 000 

7.1. – starostlivosť o zeleň: 0 0 55 000 



Komunálny stroj  0 0 55 000 

Mzdové prostriedky 549 054 549 054 564 534 

Investície 105 000 105 000 105 000 

Výsledok hospodárenia 0 0 0 

Náklady 2 085 291 2 093 281 2 139 174 

Vlastné výnosy spolu 293 570 293 570 293 570 

 

Podnik požaduje úpravu rozpočtu programu 4.1.1. - oprava a údržba komunikácií. Prvotnou 

evidenciou tu sledujeme náklady strediska 13 00 – údržba, t.j. údržba /montáž/ lavičiek, košov 

a hracích prvkov na verejných detských ihriskách (ďalej len VDI) . Tento program 

navrhujeme navýšiť o 45 893.- €  t.j.  nákup dreva, maliarskych potrieb,  spojovacieho 

materiálu na montáž lavičiek, dodávku  košov vo výške 25 000.- € , miezd a odvodov nových 

zamestnancov, ktorí zabezpečia čistotu košov a odborné orezy drevín  o 20 893.- €. 

Kapitálové výdavky z rozpočtu MČ požadujeme vo výške 93 000 € na nákup nevyhnutných 

dopravných zariadení - komunálny stroj, motorové vozidlo na odvoz odpadu zo smetných 

košov a nakladač na manipuláciu s odpadom na zberný dvor a odstraňovanie snehu pri zimnej 

údržbe. 

Zároveň podnik VPS navrhuje úpravu obstarania investícií z vlastných finančných 

prostriedkov nasledovne: 

Predmet obstarania Program Rozpočet rok 

2013 

Skutočnosť 

k 30.6.2013 

Návrh úpravy 

rozpočtu 

Komunálny stroj BELOS 7.1. 30 000 0 0 

Mulčovač 7.1. 10 000 4 990 10 000 

Snehová radlica 4.1.1. 1 600 1 600 1 600 

Sypače 4.1.1. 10 000 0 10 000 

UNC 060 4.1.1. 23 400 0 0 

Motorové vozidlo 

COMBI 

7.4. 30 000 0 30 000 

Automatická závora 7.3.1. 0 1 304 1 304 

Prestrešenie trhu Mlynar. 7.4. 0 0 25 000 

6 ks predajných stánkov 

vytvorených vlastnou 

činnosťou 

7.4. 0 0 27 096 

Spolu:  105 000 7 894 105 000 

 

 Textová časť informácie: 

Koncom  roka 2012 postihla Bratislavu a Petržalku silná poľadovica,  čo spôsobilo, že bolo 

vyvrátených a polámaných veľa stromov. Na odstraňovaní následkov sa začalo ihneď 

pracovať a tejto činnosti bol venovaný záver  roku 2012 a začiatok roka 2013, a to aj počas 

výkonu zimnej služby.    Po poľadovici bol následne zvýšený spád snehu čo sťažovalo 

rýchlejšie  riešenie tohto problému a prichádzalo k ďalšiemu poškodzovaniu stromov 

a ostatného porastu.   Aj mimoriadne dlhá  zima  so snehom  a silným vetrom až k jarným 

mesiacom zamestnávali podnik až do konca  marca 2013. MP VPS za hodnotené obdobie  

nezaznamenal na  úseku  zimnej služby mimoriadnu udalosť. 

Všetku  činnosť MP VPS  bolo možné zvládnuť len s plne funkčnou technikou 

a dopravnými prostriedkami. Väčšina prác v údržbe strojov a zariadení bola vykonávaná 

vlastnou činnosťou  čím sa šetrili finančné prostriedky rozpočtu MP VPS. Treba konštatovať, 

že viaceré stroje sú po dobe životnosti a opotrebované do takej miery, že ich ďalšia prevádzka 

a údržba enormne zvyšuje  náklady na ich prevádzkyschopnosť.  To sa dá do ďalšieho 

obdobia  riešiť len zaobstaraním nových strojov. Ide najmä o sypač k traktoru  na výkon 



zimnej služby, nakladač UNC pre všetky úseky činnosti MP VPS, najmä zberného dvora   

a viacúčelový stroj  slúžiaci na zimnú a letnú údržbu v zeleni a komunikácii . 

Úsek „zberného dvora“  fungoval za hodnotené obdobie bez problémov, i keď aj tu je čo 

zlepšovať. Ide o odoberaný odpad z rôznych dobrovoľníckych akcií, ktoré sa vykonávajú aj 

na pozemkoch iných vlastníkov (Povodie, Vodohospodárska výstavba, Štátne lesy ...). Jeho 

likvidácia zaťažuje rozpočet MP VPS. Činnosť na tomto úseku sme rozšírili o zber papiera 

a zber polystyrénu  čo malo od samého začiatku pozitívny ohlas u obyvateľov. Za hodnotené 

obdobie bolo cez „Zberný dvor“ riešených 176 t odpadu zo zelene, 146 t objemového  odpadu 

(odpad z úseku smetné koše a ostatné) a odpad  z trhoviska  vo výške 22 t. Odvoz  odoberanej 

elektroniky  a elektro odpadu za hodnotené obdobie  bol v objeme 53 t, stavebný odpad 

v objeme 333 t, papier 7 t a objemový dopad  132 t. To všetko prispelo k zvýšeniu čistoty 

a poriadku v Petržalke, i keď treba konštatovať, že nie všetci obyvatelia Petržalky si osvojili 

možnosť bezplatného odovzdania odpadu do zberného dvora. 

 

Otázky čistenia smetných košov sú riešené denne, najmä na exponovaných úsekoch  

sústreďovania väčšieho počtu návštevníkov. Problémom zostáva ničenie a odcudzovanie 

smetných košov a ich zámerné ničenie a vytrhávanie zo zeme aj s betónmi, čo je vykonávané   

hrubou silou a zámerom poškodiť toto zariadenie.  Zo strany obyvateľov je následná kritika 

a požiadavky na osádzanie nových smetných košov, alebo zjednanie nápravy nepriaznivého 

stavu. Pokiaľ   to je možné, smetné koše sú opravené a znovu osádzané na pôvodné miesta. Je 

však potrebné zabezpečiť ďalšie  nové smetné koše, aby sa aj takto prispelo k zvýšeniu čistoty 

v Petržalke. Požiadavky smerujú najmä na lokality, ktoré sú využívané na prechádzky, 

rekreáciu alebo jednoducho miesta kde koše dlhodobo absentujú. 

Obdobná situácia ako je so smetnými košmi je aj  s lavičkami v rámci celej Petržalky. Aj keď 

v predchádzajúcom období MP VPS osadila 70 nových lavičiek, je to žalostne málo na celú 

mestskú časť. Požiadavky obyvateľov  sú evidované na MP VPS. Z veľkej časti na riešenie 

postačuje zaobstaranie dreva a výmena drevenej časti lavičiek po zrealizovaní základnej 

údržby stávajúcej časti lavičky.  Sú však miesta, kde treba osadiť nové lavičky, kde úplne 

absentujú a sú opakovane požadované.  Žiaľ, aj tieto  zariadenia sú  často zámerne ničené a to 

takmer s pravidelnosťou  v trasách prevádzok „pohostinských zariadení“.  Je to   práve na 

miestach,  kde sú najčastejšie požiadavky na ich umiestnenie.  Požiadavky sú bližšie 

rozvedené v závere . 

Trhovisko na Mlynarovičovej ulici  má z veľkej časti zariadenia po životnosti 

a k bezpečnému prevádzkovaniu  neprispieva   ani sporadické poškodzovanie zariadení  

vandalmi,  ktorí sa sústreďujú  na poškodzovanie elektrických rozvodov a  stánkov . Preto aj 

na tomto úseku bola vo zvýšenej miere riešená pravidelná údržba. MP VPS začal  riešiť aj  

opravu prestrešenia stánkov, ktoré sú dlhodobým problémom u predajcov najmä textilného 

tovaru a tovaru poškodzovaného vlhkom. Do budúcna je potrebné  vzhľadom k poklesu 

záujmu obyvateľov o textilný tovar na trhovisku a tým aj zníženie tržieb pre podnik a  

v záujme skvalitnenia služieb pre obyvateľov Petržalky pristúpiť k jeho oživeniu a rozšíreniu 

iným tovarom. Táto požiadavka už dlhší čas rezonuje tak medzi kupujúcimi ako aj 

predávajúcimi.  Znamenalo by to dobudovanie pevných stánkov, ktoré by spĺňali všetky 

požiadavky pre predaj iného sortimentu. 

Dlhodobým problémov MP VPS  je údržba verejných detských ihrísk (VDI). Hracie prvky 

sú často po dobe životnosti  a viacero VDI z pohľadu bezpečnosti vyžaduje  riešiť  otázky 

dopadovej plochy pod hracími prvkami, opravy hracích prvkov poškodzovaných vandalmi 

alebo nezodpovedným konaním starších detí, ktoré berú spojovací materiál a poškodzujú 

oplotenie VDI, čím sa hracie prvky stávajú nebezpečné.  Tiež pôsobenie  „sprejerov“  ktorí 

poškodzujú napr. „Prevádzkový poriadok na VDI, nevhodné nápisy a pod.  K nepriaznivej 

situácii na úseku  VDI prispela aj jarná povodeň, kedy prišlo k rozsiahlemu poškodeniu 



hracích prvkov na Tyršovom nábreží. Tu bude potrebná výmena hracích prvkov vo väčšom 

rozsahu. Takmer všetka údržba VDI je realizovaná vlastnými silami a prostriedkami MP VPS.  

Požiadavky zo strany rodičov detí často smerujú k výmene „starých a opotrebovaných“ 

hracích  prvkov, ale aj doplnenie o nové hracie prvky.  Veľmi časté sú požiadavky na riešenie 

pieskovísk, i keď tu je v rámci kontrolnej činnosti „úseku verejného zdravotníctva“ 

konštatované,  že pieskoviská z hygienického hľadiská vyhovujú norme na prevádzku.  

Problém VDI je bližšie rozobratý v závere materiálu . 

Práca na úseku zelene je riešená v spolupráci s dodávateľom  prác firmou ARK  Bratislava. 

V kosení zelene väčšie problémy nenastali i keď sa vyskytli aj kritické pripomienky 

smerujúce najmä na práce vykonávané cez voľné dni (sobota a v jednom prípade nedeľa) , 

kvalitu práce pri kosení,  ale aj zodpovednosti za spôsobenú škodu pri zaparkovaných autách, 

alebo pri spôsobenej škode v zeleni, kde si obyvatelia vlastnou iniciatívou zveľaďujú svoje 

okolie (pokosené, alebo poškodené kvietky, alebo iná výzdoba v zeleni). Všetky spôsobené 

škody boli riešené náhradou alebo boli dodávateľom opravené.  V jarných a letných 

mesiacoch 2013 boli riešené otázky starostlivosti o zeleň v revitalizovaných  plochách, najmä 

na Ovsištskom námestí,  kde pretrváva problém  zalievania vysadenej zelene a stromov. 

Obdobne to platí aj  pri revitalizovanej   plochy na Vlasteneckom námestí. Novovysadená  

a revitalizovaná zeleň na týchto námestiach  si  vyžaduje rozšírenie štruktúry zamestnancov 

MP VPS. Je potrebné prijať 5 zamestnancov – záhradníkov (1 vedúci čaty a 4 záhradníci). Ich 

mzdové náklady spolu za kalendárny rok by boli : tarifné platy 24 360.- € + osobné príplatky 

12 180 €, t.j.  funkčný plat : 36 640.- € + odvody za kalendárny rok 12 805,68.- €. V zimnom 

období by uvedení zamestnanci boli zaradení do zimnej pohotovosti, a ich 

predpokladané  mzdové náklady bez výjazdov by boli 11 700.-€ + odvody 4 089,15.-€.  Ich 

celoročná mzda + zimná pohotovosť by  boli : 48 340.- € + odvody 16 894,83.- €. Uvedené 

mzdové prostriedky nemá MP VPS k dispozícii. 

 Problémom  v tomto období je prícestná zeleň, ktorá je v správe iného subjektu, ale kritika 

často smeruje k MP VPS. Mimoriadna pozornosť v celom hodnotenom období na úseku 

zelene je venovaná  údržbe Sadu Janka Kráľa. Pokračuje sa v opravách lavičiek a košov. 

Doposiaľ bolo opravených 102 ks lavičiek a zostáva opraviť ešte 77 ks lavičiek. Tiež bolo 

osadených 25 ks veľkých smetných košov, čo uľahčuje prácu pri upratovaní SJK,  najmä od 

strany McDonald-u. Odozva návštevníkov k tomuto priestoru  vo vzťahu k mestskej časti 

Bratislava-Petržalka je veľmi pozitívna. Sporadicky dochádza ale aj tu k poškodzovaniu 

zariadení (koše, lavičky  a verejné osvetlenie),  a aj  zelene.  Vec je obratom riešená 

s dodávateľom prác, aby sa predchádzalo zasielaným podnetom alebo sťažnostiam. Veľkým 

problémom v SJK je usporadúvanie rôznych spoločensko–komerčných akcií, ktoré sú 

organizované so súhlasom miestneho úradu. V priestoroch SJK jazdia zásobovacie vozidlá, 

ničia zeleň, dokonca boli požiadavky na zakladanie ohňov. SJK by mal slúžiť občanom na 

relax, rekreáciu a šport. 

V údržbe školských areálov  (ide  o areáli MŠ a ZŠ v správe MČ ) nezaznamenávame žiadne 

problémy a činnosť je v úzkej spolupráci s vedeniami škôl.  Práce sa  sústredili najmä na 

údržbu školských areálov  a to orezy stromov a kríkov,  aby sa predišlo škodám na budovách, 

alebo zlepšeniu svetelných podmienok  v triedach ale i celkovej údržbe a starostlivosti o  

zeleň. Do budúcnosti bude potrebné  doriešiť školské dvory a plochy okolia škôl 

v zriaďovateľskej pôsobnosti VÚC. 

 Práce v čistení – zametaní  komunikácii sú riešené podľa harmonogramu  pre jednotlivé 

ulice a lokality. Ten sa často mení z dôvodu, že niektoré lokality sú znečisťované vo zvýšenej 

miere oproti iným častiam Petržalky a je potrebná operatívna zmena rozvrhnutých  prác. Ide 

najmä o plochu „trhoviska Braník a priľahlého  okolia Domu kultúry “, Jiráskovú ulicu, Nám. 

českého ľudu, Námestie hraničiarov, Smolenická, Fedinova,  terasa Rovniankova a pod. Je to 

spôsobené sústreďovaním sa „pijanov“ a bezdomovcov, ktorí svojím konaním veľmi 



znečisťujú priľahlé okolie. Požiadavky a podnety obyvateľov sú následne  predkladané MP 

VPS k zjednaniu nápravy a dočisteniu priestorov. Na tomto úseku treba osobitne spomenúť 

čistenie  po jarnej povodni, odvoze nánosu piesku a zeminy  z chodníkov a zeleni na 

Tyršovom nábreží,  ale i pomoc po požiari v starej časti Petržalky. 

Záver a požiadavky: 

Z prehľadu činností v závere informácie  je treba osobitne uviesť tieto úseky, ktoré 

vyžadujú pre zlepšenie situácie finančné riešenie zo strany Mestskej časti Bratislava-

Petržalka: 

           VDI: Problematikou údržby a revitalizácie  sa  Mestská časť  Bratislava-Petržalka  

zaoberá  postupne od roku 1999.    Ostatné prerokovanie  k tejto problematike bolo v roku 

2007, kedy Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava-Petržalka uznesením  č. 111 

schválilo projekt revitalizácie Verejných detských ihrísk (ďalej len VDI)   s počtom  celkom 

49 VDI  tak, aby bola pokrytá dostupnosť k VDI (cca 300 m)  v každej časti Petržalky od 

bydliska. 

          Od tohto obdobia    uplynulo viac rokov, čo sa prejavuje  na kvalite zrevitalizovaných 

VDI, najmä na bezpečnosti  hracích prvkov či už pôsobením času (najmä drevené časti 

hracích  prvkov), opotrebovaní  materiálu hracích prvkov alebo aj pôsobením vandalstva na 

VDI. Niektoré hracie prvky sú po dobe životnosti aj 2 – 3 roky, niektoré nezodpovedajú už 

náročnosti bezpečnosti a na niektorých VDI nezodpovedá príslušnej norme povrch ihriska 

tlmiaci náraz  pod hracími prvkami (dopadová plocha). 

         Kvalita prvkov na VDI je denne hodnotená návštevníkmi - rodičmi detí, ale aj 

príslušnými kontrolnými orgánmi verejného zdravotníctva alebo SOI.  Problematika VDI 

v Petržalke je veľmi aktuálna z pohľadu ich opráv a v niektorých prípadoch aj celkovej 

revitalizácie z dôvodu bezpečnosti. 

         Ostatné kontroly na VDI poukázali na potrebu riešenia  obnovy, alebo výmeny 

dopadovej plochy pod hracie prvky. Ide najmä o hrací prvok „kolotoč“, lezecké steny, 

hojdačky, prevažovačky   a pod.,  kde je potrebné inštalovať gumenú podložku, a to aj 

z dôvodu, že štrkové lôžko nie je natoľko bezpečné aby neprišlo k úrazu. Jedná sa o 11 VDI,  

ktoré potrebujú naliehavé riešenie.    

 1) VDI č. 25 Černyševského 

 2)         č. 53  Haanova 

 3)         č. 102 Ševčenkova  

 4)         č. 40 Bulíkova 

 5)         č. 42 Mamateyova 

 6)         č. 53 Halova 

 7)         č. 78 Ambroseho 

 8)         č. 84 Prokofievova 

 9)         č. 124 Holíčska 

10)        č. 125 Smolenická 

11)        č. 83 Andrusovova  

 

Predpokladané náklady po zrealizovaní výberového konania sa odhadujú cca na 9 000,-€ + 

1 800,-€ DPH. 

 

Hracie prvky (najmä „domčeky so šmykľavkou“ sú po dobe životnosti a  je potrebná ich 

obnova alebo odstránenie z VDI  ale i obnova ďalších hracích prvkov  (prevažovačky alebo 

hojdačky) na VDI:      

1) VDI  č. 152 Harmanecká 

2)         č. 6 Gercenova  



Predpokladané náklady po zrealizovaní výberového konania sa odhadujú cca na 5 000,-€ + 

1 000,-€ DPH. 
 

V  mesiaci jún 2013 bolo povodňou veľmi poškodené VDI na Tyršovom nábreží. Ide 

o potrebnú obnovu – výmeny hracích prvkov, ktoré boli natoľko poškodené,  že t.č. sa 

nemôžu používať a sú mimo prevádzku. Oznam o poškodení hracích prvkov bol zverejnený, 

ale ten je často nedodržaný zo strany rodičov a detí a hrozí úraz.  Je potrebná výmena  

a ukotvenie všetkých lán, ktoré sú súčasťou hracích prvkov. Po revízii, ktorú vykonal 

dodávateľ hracích prvkov „Hřište s.r.o Brno“ prebieha rokovanie o možnej zľave z ceny 

dodávky nakoľko vykalkulovaná cena opravy vysoko prevyšuje možnosti MP VPS. Súčasne 

zvažujeme možnosť demontáže poškodených hracích prvkov a ich náhradu lacnejšími od 

domácich výrobcov. 

 

Niektoré VDI sú v stave nutnej obnovy náterom hracích prvkov. Predpokladaná čiastka na 

zaobstaranie náterových hmôt je  3.000 až 5. 000.-€ 

 

Smetné koše a lavičky 

         V roku 2011 Mestská časť Bratislava-Petržalka zo svojho  rozpočtu vyčlenila 

prostriedky na zaobstaranie nových  smetných košov a lavičiek v celkovej sume 18 000.-€.  

V súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní bol vybratý dodávateľ a prvé lavičky a smetné 

koše sa začali osádzať už koncom roka  2011. Zaobstaraných bolo spolu 200 smetných košov 

a 70 lavičiek. Všetky lavičky a koše boli osadené v roku 2012. Od tohto obdobia nové lavičky 

osadené neboli, okrem opráv niekoľkých lavičiek výmenou dosiek.  Požiadavky na riešenie zo 

strany obyvateľov Petržalky však pretrvávajú, čo nepridáva vážnosti riešenia týchto 

požiadaviek.  

         Smetné koše  v predchádzajúcom období boli osádzané  na miestach  kde sa 

sústreďovali  väčšie počty obyvateľov a kde koše chýbali vôbec.  T.č. je v rámci sídliskovej 

časti osadených takmer 350 smetných košov. Napriek uvedenému počtu koše stále chýbajú, 

a sú požadované od obyvateľov.           V rámci predkladanej informácie treba  konštatovať,  

že smetné  koše sú veľmi často poškodzované, odcudzované, alebo využívané ako koše na 

domový odpad, čím neplnia účel na ktorý boli pôvodne osadené. Preto sa i počet smetných 

košov mení v závislosti od ich poškodzovania alebo odcudzenia. Smetné koše  je potrebné  

často   nahrádzať a opravovať,  a to  z dôvodu hrubého vandalizmu (hádzanie košov do 

Chorvátskeho ramena) alebo jednoducho sú koše  natoľko  zničené tak, že ich oprava nie je 

možná. Smetné koše sú tiež odcudzené z neznámeho dôvodu.  Pokiaľ sa dajú smetné koše 

opraviť, tak sú opravené podnikom MP VPS do stavu opätovného osadenia na pôvodné 

miesto. Problémovými miestami v Petržalke sú smetné koše osadené v  blízkosti 

reštauračných zariadení, pri Chorvátskom ramene,  v častiach ktoré sú obsadzované „pijanmi 

lacného vína a bezdomovcami“ ako sú Nám. českého ľudu, parkovisko na Jiráskovej, 

Námestie hraničiarov, Vlastenecké námestie a iné miesta. Tu sa problém ničenia alebo 

odcudzenia majetku opakuje viac ako v sídliskovej časti.  V súvislosti so smetnými košmi 

neustála kritika zo strany obyvateľov mestskej časti  smeruje na „ľudí,  ktorí nesedia na 

lavičkách, ale prespávajú  na lavičkách aj počas dňa“  a nie sú ochotní odpad ktorý tvoria 

(najmä fľaše z   lacného vína, alebo plechovky od piva ) odkladať do koša, ale odpad 

odhadzujú rovno pod lavičky. Požadovalo by sa vec riešiť osadením ďalších smetných košov  

v trasách ako je Chorvátske rameno alebo V. a M. Draždiak s poukazom osadiť objemom  

väčšie smetné koše, pevnejšie (s prívlastkom „antivandal“) ktoré by nebolo možné odcudziť, 

alebo jednoucho ľahko zničiť. Požiadavka na riešenie smetných košov je realizovať v objeme 

ako v roku 2011 t.j. v počte 200 ks.  Aktuálna potreba je osadiť minimálne 100 smetných 



košov a nahradiť zničené, poškodené a nefunkčné koše v počte 25 ks. Doplniť treba koše 

pozdĺž Chorvátskeho ramena a na V. Draždiaku. 

          Osadenie ďalších smetných košov v mestskej časti Bratislava-Petržalka je potrebné 

riešiť aj s nutnosťou zabezpečenia motorového vozidla na zber a čistenie odpadu. T.č. má MP 

VPS Petržalka k dispozícii na tento účel dve malé motorové  vozidla „Piagio“ s osádkou na 

denné vyprázdňovanie a dočisťovanie okolia smetných košov.  V prípade poruchy vozidla je 

problém nahradiť výpadok za pokazené vozidlo, čo sa hneď prejaví v pripomienkach 

a podnetoch od obyvateľov na preplnené smetné koše a neporiadok v okolí smetných košov. 

Pokiaľ by sa neriešilo aj zabezpečenie vozidla na zvoz odpadu ako aj mzdové prostriedky pre 

ďalšiu osádku, nedokáže MP VPS zvládnuť denne vyprázdňovanie doplnených smetných 

košov.   

        Lavičky a ich riešenie treba rozdeliť na dve časti.  Oprava stávajúcich lavičiek (lavičky, 

kde kovová konštrukcia je zachovalá) a osadenie nových lavičiek. Lavičky osadené v roku 

2012 len v malej časti riešili tento problém Petržalky. 70 lavičiek  bolo  žiaľ málo na to aby 

sme  uspokojili  požiadavky od obyvateľov mestskej časti, čo často vyvolávalo nespokojnosť 

v riešení požiadaviek s poukazom na to „prečo tam bola osadená lavička a v požadovanom 

mieste nie“. Lavičky   boli osádzané v termíne ako boli riešené a osádzané smetné koše.  

Osádzanie lavičiek bolo riešené  najmä podľa požiadaviek od obyvateľov a ich súhlasu, 

v trasách prechádzok obyvateľov a na miesta v sídliskovej časti, aby nebol následne problém 

s rušením nočného kľudu. Preto sa vyžadovalo aj vyjadrenie dotknutých obyvateľov domu. 

Osadenie nových lavičiek bolo veľmi kladne  hodnotené, a to najmä lavičky pozdĺž 

Chorvátskeho ramena, kde bolo osadených 30 ks lavičiek a 27 smetných košov. Iste by ich 

bolo v tomto mieste vhodné osadiť viac, ale lavičky sú požadované aj v sídliskovej časti, kde 

sa lavičiek  dožadujú najmä starší ľudia a mamičky s deťmi.   

         Z hľadiska problematiky riešenia  nových lavičiek je nutné pamätať   najmä na  lokality 

v okolí  Znievskej, Budatínskej, celé Lúky  a na miestach, kde sa v začiatkoch výstavby 

Petržalky riešili lavičky na betónových kockách, ktoré sú toho času už len „betónovými 

kockami“ bez dreva.  Tu sa vyžaduje odstránenie „betónových kociek“ a ich náhradou 

v primeranom  množstve za  lavičky s operadlom. 

          Vzhľadom na kvalitu použitého materiálu  ( zväčša mäkké drevo) na stávajúcich 

lavičkách je situácia veľmi zlá. Pokiaľ neprišlo k jej poškodeniu tak z časového dôvodu drevo 

odchádzalo a odhnívalo.  V Mestskej časti je takto potrebné riešiť výmenu dreva na lavičkách 

vo viac ako 100 prípadoch.  Vo väčšom počte boli opravené lavičky na Černyševského - 

Pifflovej, Mánesovom námestí, Nobelovom námestí, kde konštrukcia lavičiek je atypická 

a bolo by škoda problém riešiť ich výmenou. Obnovených starých lavičiek k dnešnému dňu  

bolo viac ako 100 ks.   Problémom zostávajú peniaze na zakúpenie potrebného množstva 

dreva, náterových hmôt a spojovacieho materiálu. 

           Požiadaviek  na osadenie lavičiek alebo na  ich obnovu je stále dosť a vieme 

z evidencie kde treba obnova (výmena drevenej časti), alebo osadenie novej lavičky vykonať.  

Takto požadovaných  miest na riešenie v mestskej časti Bratislava-Petržalka je 75 miest.  

Niekde treba jednu – dve lavičky, ale v jednotlivých častiach Petržalky  ako sú napríklad 

Lúky VII, VIII, Znievska (kde sú po lavičkách už len betónové kocky), Holíčska a iné miesta 

je potrebné  riešiť väčší počet lavičiek  podľa finančných možností MČ a s prihliadnutím na 

uspokojenie požiadaviek  jednotlivých časti Petržalky.  

          Na opravu je vytipovaných celkom 146 lavičiek kde po vykonaní ošetrenia náterom 

kovovej časti, zaobstaraní spojovacieho materiálu (skrutky)  sa upevní drevená časť a lavička 

bude slúžiť svojmu účelu. Na osadenie nových lavičiek evidujeme požiadavky v počte 109 

lavičiek. Niektoré požiadavky sú opakovane urgované  zo stany obyvateľov, s podporou   

poslancov mestskej časti.   



           Obdobne ako pri košoch aj pri lavičkách  je problémom vandalizmus  a ničenie dreva 

na lavičkách a to najmä tým, že operadlá lavičiek často slúžia na iné účely než k čomu sú 

určené. Lavičky sú často využívané  nie na sedenie, ale na  ležanie a prespávanie . 

Pripomienky od obyvateľov smerujú aj k tomuto problému. S tým je spojený aj problém 

znečisťovania bezprostredného okolia lavičiek a to aj napriek tomu, že pokiaľ to je možné je 

v blízkosti lavičiek aj smetný kôš. Preto by to vyžadovalo aj väčšiu angažovanosť mestskej 

polície a dôrazne riešiť pite alkoholu a znečisťovanie na verejných  plochách. 

        Otázky riešenia osadenia, alebo  opravy lavičiek a osadenia smetných košov  je 

naliehavý a z komunálneho hľadiska veľmi potrebný pre spokojnosť obyvateľov, ale aj 

zvýšenia čistoty a poriadku v Petržalke. 

       K riešeniu požiadaviek smetných košov a lavičiek navrhujeme zabezpečiť finančné 

krytie minimálne v 30 000.- € a 12 000 až 15 000 .-€ na zaobstaranie vozidla Piagio, alebo 

obdobného vozidla na zber a zvoz odpadu zo smetných košov, mzdové prostriedky na 

dvoch zamestnancov  (vodič a RČM).  Mzdové náklady na dvoch zamestnancov by za 

kalendárny rok predstavovali sumu 15 480 € + odvody vo výške 5 413,17 €.  
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