
Príloha č. 2 

Vozidlo Rok výroby 

Pneumatiky 
opotrebenie 
(100%=nové) Nadstavby Technický stav Využitie 

Náklady na 
spojazdnenie 
- 
dovybavenie Poznámka 

PIAGGIO 2014 

85% 

sklápacia, valník s 
pevným prekrytím 

bežné opotrebovanie adekvátne 
veku a používania vozidla 

prevoz materialov, zber smetí, prevoz 
náradia, posypového materialu 

  

ľahké, dobrá prejazdnosť, v zime malý objem 
nákladného priestoru, iba dvojmiestne 

SOLARIS 45 (molotraktor) 2009 85% pluh, posýpač prasknutá tlaková trubka - pluh 
v lete ako záloha, od 4/2017 dočasne 
vyradený z prevádzky, možnosť pripojiť 
vlečku 

150 € v zime údržba chodníkov, malý objem posýpača 

SOLARIS 35 (malotraktor) 2009 

70% pluh, posýpač 

prehnité blatníky a podlaha kabíny - 
neprejde STK, posýpač nefunčkný - 
pokazená prevodovka 

v lete ako záloha za Solaris 35 (BA 560 
AL), od 4/2017 dočasne vyradený z 
prevádzky, možnosť pripojiť vlečku 

200 € + 
výmena 
blatníkov v zime údržba chodníkov, malý objem posýpača 

SOLARIS 35 (malotraktor) 2009 

70% pluh, posýpač 

prehnitá podlaha a blatníky plastové 
výplne dverí - neprejde STK, 
nefunkčná prístrojová doska 

zvoz organického odpadu, náradia zo ZŠ 
a MŠ, pripojená vlečka malá (BA 088 YY) 

výmena 
blatníkov a 
podlahy 

v zime údržba chodníkov, malý objem posýpača 

SOLARIS 55  (malotraktor) 

2007 40% pluh, posýpač 

tečie olej z ručnej brzdy 
zvoz organického odpadu, náradia zo ZŠ 
a MŠ, VDI,orezy, pripojená vlečka 
stredná (BA 209 YX) 

  v zime údržba chodníkov, malý objem rozmetadla 

TRAKTOR DORADO 760 SAME 
(traktor) 

2005 

95% pluh, posýpač 
nepojazdný - objednaný servisný 
zásah (diagnostika) 

 odvoz organického odpadu orezy, veľká 
vlečka BA 201 

? 
v zime údržba komunikácií v tandeme so Zetor 
(Dorado s pluhom a Zetor posyp) 

TRAKTOR ZETOR 5341 
(traktor) 

2002 

90% 
mulčovač, pluh, 
posýpač 

bežné opotrebovanie adekvátne 
veku a používania vozidla 

iba jeden okruh, kosba - mulčovanie 
dočasné plochy, možnosť pripojit veľkú 
vlečku 

  
v zime údržba komunikácií v tandeme so Zetor 
(Dorado s pluhom a Zetor posyp) 

BELOS KARCHER (nosič 
náradia) 

2015 

70% 
kosa so zberom, 
pluh, posýpač 

bežné opotrebovanie adekvátne 
veku a používania vozidla 

kosba MŠ, ZŠ, VDI 

  v zime údržba chodníkov, malý objem posýpača 

BELOS 1 (nosič náradia) 2009 

85% 
mulčovač, kefa na 
prachový sneh 

bežné opotrebovanie adekvátne 
veku a používania vozidla 

kosba, v zime len prachový sneh bez 
posypu  

12 600 € 
po dovybavení pluhom a rozmetadlom plnohodnotné 
nasadenie na údržbu chodníkov 

BELOS 2 (nosič náradia) 2009 

95% 

zametacie 
zariadenie + 
zber,pluh, posýpač 

bežné opotrebovanie adekvátne 
veku a používania vozidla 

využívané v zime, od 4/2017 dočasne 
vyradené z prevádzky 

  v zime údržba chodníkov, malý objem posýpača 



Nakladač Bobcat 

2006 25% 
lopata, paletový 
nakladač   

manipulácia s odpadom zberný dvor, v 
zime nakladanie posypového materialu 800 €   

TOYOTA HIACE (dodávka) 1997 

65%   

prehnitá podlaha, nefunkčné 
otváranie zadných dverí, neprejde 
STK 

zvoz materialu, náradia úsek údržby, v 
zime rozvoz RČM a posypového 
materialu GO karosérie 

malý objem nákladného priestoru, vozidlo na odpis, 
potrebná náhrada 

Ford Tranzit (dodávka) 

2012 85%     
preprava pracovníkov, materialu, 
náradia     

RENAULT MASTER (dodávka) 2004 

90%   
únik brzdovej kvapaliny, vozidlo 
značne opotrebované, neprejde STK  rozvoz pracovníkov zeleň a RČM v zime   

malý objem nákladného priestoru, vozidlo na odpis, 
potrebná náhrada 

Egholm 1 (nosič náradia) 

2004   

mulčovač, kefa na 
prachový sneh, 
pluh, posýpač   záložný mechanizmus, nie je vodič   

slabý výkon, malý objem rozmetadla, možnosť využiť 
na údržbu chodníkov 

Egholm 2 (nosič náradia) 

2004   

mulčovač, kefa na 
prachový sneh, 
pluh, posýpač 

rozobratý (diely použité na Egholm 
1) na náhradné diely, nepojazdný       

Ethezia (nosič náradia) 

2008 20% 
kosa so zberom, 
pluh,    záložný mechanizmus, nie je vodič   

slabý výkon, iba pluh bez rozmetadla, možnosť využiť 
na údržbu chodníkov ako čiastočná náhrada 

Iveco 

2009 
90% predné, 
40% zadné   

nefunkčná ručná brzda, znížený 
výkon motora, zanesený filter 
pevných častí  

zvoz odpadu, posypového materialu, 
náradia a pracovníkov 3 000 €   

Citroen Jumper 

2011 
80% predné, 
50% zadné   poškodený po nehode 

zvoz odpadu, posypového materialu, 
náradia a pracovníkov 3 000 €   

 

Pri veternej kalamite 10.8.2017 došlo k poškodeniu väčšiny vozového parku parkujúceho vo dvore areálu (padnutá strecha zo susediaceho objektu). V súčasnosti prebieha vyčíslovanie 
škôd. Odhadovaná suma je cca. 2 000 €.  


