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2 - EKO - podnik VPS  je organizácia zriadená Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava
- Nové Mesto, ktorá od 1.1.2013 zmenila svoju právnu formu z rozpočtovej na príspevkovú
organizáciu.

V roku 2018 organizácia zabezpečovala činnosti podľa zriaďovacej listiny z príspevku MČ B-NM
a z vlastných príjmov z hlavnej a podnikateľskej činnosti. Od 1.1.2018 na základe zmeny legislatívy
spoločnosť evidovala rozpočet a jeho zmeny nielen v hlavnej, ale aj v podnikateľskej činnosti a aj
finančné prostriedky získané z darov a grantov. Preto sú v údajoch uvedené aj tieto zdroje.

Rozpočet :
rok upravený rozpočet 2018 Skutočnosť k 12.

mesiacu % plnenia

Bežné výdavky             3 865 600,92              3 509 691,90 91%
Kapitálové výdavky                  97 716,78                   58 868,26 60%
Finančné výdavky                         10,00                     2 136,90
Spolu             3 963 327,70              3 570 697,06 90%

Strediská: upravený rozpočet 2018 čerpanie k 31.12.2018
01 Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk                   247 287,59               236 860,67
02 Správa a údržba verejnej zelene                   716 797,54               653 154,48
03 Správa trhovísk                   731 993,58               678 796,73
04 Všeobecná správa EKO - podniku VPS                   487 919,80               443 922,74
05 Martin - Správa a údržba ostat. zver. obec.

zariadení
                    11 580,00                 10 959,33

06 Doprava -  údržba miestnych komunikácií                   882 727,80               810 899,46
07 Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík  311 234,78               276 387,88
08 Správa a údržba VHZ                     49 250,00                 44 305,66
09 Správa a Údržba dielňa Halašova                   208 301,92               194 750,93
10 Správa a údržba areálu Kuchajda                   139 894,00               133 997,60
98 Podnikanie                   176 330,69                 84 524,68
EKO VPS Spolu:              3 963 317,70          3 568 560,16

V uvedenej tabuľke sú zahrnuté údaje o bežných a kapitálových výdavkoch, ktoré boli hradené
z príspevku zriaďovateľa, z vlastných zdrojov EKO VPS získaných predovšetkým z prenájmov
v hlavnej činnosti a z prevádzky strediska Lanová dráha Kamzík, z podnikateľskej činnosti
spoločnosti a z prijatých darov. Od 1.1.2018 zmenou legislatívy sú spoločnosti verejnej správy
povinné rozpočtovať finančné prostriedky prijaté zo všetkých zdrojov (okrem finančných
prostriedkov, ktoré má spoločnosť len v prechodnej správe a nie vo svojom vlastníctve – napríklad
prijaté kaucie a zábezpeky). V tabuľke nie sú prezentované údaje o finančných výdavkoch
(0,99 EUR kurzové rozdiely a 2135,91 EUR vrátené kaucie nájomníkom).
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EKO - podnik VPS v roku 2018 zabezpečoval činnosti podľa zriaďovacej listiny, a to najmä zimnú
a letnú údržba miestnych komunikácií III. a IV. kategórie, strojné odhŕňanie snehu a likvidácie
poľadovice na vytypovaných miestnych komunikáciách III. a IV. Kategórie:

v Zimný posyp pre zabezpečenie a udržanie zjazdnosti miestnych komunikácií. Odpratávanie
a likvidácia snehu na určených parkoviskách a verejných priestranstvách, kde sneh tvorí
cestnú prekážku. Ručné odhŕňanie snehu a posyp na chodníkoch a lávkach pre chodcov.

v Zabezpečoval odvoz komunálneho odpadu veľkoobjemovými kontajnermi v rámci
harmonogramu na vytypovaných miestach, uličného odpadu z čistenia miestnych
komunikácií, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov, detských ihrísk, pieskovísk a
areálu Kuchajda, ďalej lístia a iného rastlinného odpadu z plôch parkov a verejných
priestranstiev, z malých smetných nádob.

v Dohliadal na likvidáciu nelegálnych skládok odpadu, zo stojísk veľkoobjemových
kontajnerov, z verejných plôch. Zaoberal sa údržbou a vyberaním malých nádob na odpad,
zberom psích exkrementov. Zabezpečoval vyberanie žúmp, septikov, prečisťovanie
kanalizačných rozvodov ktoré súvisia s prevádzkou.

v Organizácia vykonávala správu a údržbu detských ihrísk a pieskovísk, správu a údržbu
verejných hygienických zariadení, vykonávala správu a údržbu Tržnice Šancová, správu a
údržbu Školiaceho strediska Martin, správu a údržbu prírodného kúpaliska Kuchajda.

v Okrem uvedeného spoločnosť uskutočňovala ďalšie činnosti ako je výstavba, rekonštrukcia,
rekultivácia zverenej verejnej zelene, náhradná výsadba,  celoročná údržba zverenej zelene,
správa zverenej zelene, pasportizácia, vyjadrovanie sa a kontrolu k zaujatiam a
rozkopávkam verejnej zelene.

v EKO - podnik VPS tiež zabezpečoval administratívnu správu podniku a dielenské služby v
odboroch zámočníctvo, maliarstvo, vodoinštalatérstvo, stolárstvo. Zaoberal sa tiež
prevádzkou Lanovej dráhy Kamzík.

Schválený rozpočet:
Uznesením MZ MČ B-NM č. 23/07 bol dňa 13.02.2018 schválený príspevok MU na bežné výdavky
EKO - podniku VPS na rok 2018 v celkovej výške 2 650 550 EUR ( z toho 2 452 750  na bežný
transfer, 50 000 ako finančná náhrada za výrub drevín, 35 800 na starostlivosť o novo zverené
objekty, 45 000 na opravu strechy na Tržnici, 42 000 na havarijný stav Lanovej dráhy a 25 000 na
generálnu opravu ihriska na Kuchajde)

Zmeny bežného rozpočtu:
V januári bol zapojený do rozpočtu zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho
rozpočtového obdobia vo výške 207 807,10 EUR (z toho 71 014,63 z hlavnej činnosti, 118 237,22 z
podnikateľskej činnosti,  2 497,65 nevyčerpané dary z predchádzajúcich účtovných období a 16
057,60 kaucie z predchádzajúcich rokov vedené na samostatnom účte ako cudzie finančné
prostriedky).

V marci 2018 boli finančné prostriedky vo výške 30 000 EUR získané z rozdielu medzi výnosmi a
nákladmi v podnikateľskej činnosti  po zdanení v zmysle zákona č. 523/2004 Z.Z.  v znení
neskorších predpisov zapojené do hlavnej činnosti a použité na financovanie bežnej činnosti EKO
VPS.
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Uznesením MZ MČ B-NM č. 26/10 zo dňa 12.6.2018 bol navýšený rozpočet EKO VPS v oblasti
bežných príjmov a výdavkov o sumu 24 000 EUR na opravu schodísk, výtlkov a čistenie vpustí.
Úprava rozpočtu bola zapracovaná v mesiaci jún 2018.
Dňa 31.5.2013 bola uzatvorená Darovacia zmluva medzi Mestskou časťou Bratislava Nové Mesto a
spoločnosťou Ariola s.r.o., predmetom ktorej bolo darovanie finančných prostriedkov. Finančný dar
sa obdarovaný zaviazal použiť výlučne na zabezpečenie ochrany a poriadku v parku na Račianskom
mýte a na jeho okolí. Časť uvedeného daru vo výške 5 800 EUR Mestská časť B-NM v roku 2018
poskytla spoločnosti EKO VPS, pričom podmienkou na použitie finančných prostriedkov bolo
dodržanie použitia v súlade s Darovacou zmluvou. O uvedené finančné prostriedky bol v júni 2018
navýšený rozpočet EKO VPS v oblasti bežných príjmov a výdavkov a boli použité v roku 2018 v
plnej výške v súlade s predmetnou Darovacou zmluvou.

Rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 22 zo dňa 23.7.2018 bol krátený rozpočet bežných
príjmov a výdavkom EKO VPS vo výške 50 000 EUR – o sumu finančnej náhrady za výrub drevín.
Úprava rozpočtu bola zapracovaná v mesiaci júl 2018. Následne rozpočtovým opatrením starostu
MČ B-NM č. 30 zo dňa 13.8.2018 bol navýšený rozpočet EKO VPS bežných príjmov a výdavkov o
50 000 EUR - finančná náhrada za výrub drevín.

V roku 2018 bola podpísaná Darovacia zmluva, v ktorej darca – spoločnosť CEDIC SK, s.r.o. -
zaväzuje uhradiť na účet EKO VPS finančnú čiastku 6 500 EUR a zároveň obdarovaný – EKO VPS
sa zaväzuje uvedené finančné prostriedky použiť podľa vlastného uváženia na zabezpečenie prác na
strediskách Údržba, Detské ihriská a Zeleň – napríklad na natieranie zábradlí, lavičiek a hracích
zariadení, opravu detských ihrísk, údržbu mestskej zelene a iných verejnoprospešných prác.
Uvedené finančné prostriedky boli 19.12.2018 prevedené na účet EKO VPS a keďže neboli k
31.12.2018 čerpané, v plnej výške boli prevedené do nasledujúceho účtovného a rozpočtového
obdobia a následne budú využité v súlade so zmluvou.

Stredisko  01 DI: Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk

Rozpočet :

rok 2018 Skutočnosť k 12. mesiacu % plnenia

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

247 287,59
0,00
0,00

247 287,59

236 860,67
            0,00
            0,00
236 860,67

           95,78
           0,00
            0,00
           95,78

V rámci strediska Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk v roku 2018  EKO - podnik VPS
udržiaval a spravoval detské ihriská, športové areály a pieskoviská v rámci MČ B-NM. Na
uvedených zariadeniach bola zabezpečená výmena a doplnenie piesku podľa potreby, kontrola
hracích prvkov podľa STN EN, odstraňovanie revíznych závad, prehrabávanie, čistenie
a prevzdušňovanie pieskovísk a doskočísk počas celej sezóny, oprava a nátery jednotlivých prvkov,
košov, lavičiek a ostatných zariadení, ručný zber odpadkov, vyprázdňovanie malých odpadových
košov, odomykanie a zamykanie brán na vybraných detských ihriskách.
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V jarnom a jesennom období bolo uskutočnené čistenie, odburiňovanie, zametanie a vyhrabávanie
lístia z chodníkov a z verejných priestranstiev, počas zimnej sezóny zasa ich zimná údržba.

V roku 2018 boli zverovacími protokolmi do správy EKO VPS zverené nové detské ihriská, resp.
revitalizácie ihrísk – viď kapitola Zverený majetok.

Z bežných výdavkov boli v rozpočte naplánované výdavky na mzdy a odvody, materiál na opravu a
údržbu lavičiek a ostatných zariadení, nákup piesku a podobne. Bežné výdavky boli prečerpané
oproti rozpočtovaným v dôsledku zapojenia financií z podnikateľskej činnosti a prijatých darov.
Kapitálové výdavky plánované neboli.

štruktúra výdavkov             Správa a údržba detských ihrísk a pieskovísk
 rozpočet 2018  čerpanie 2018  % čerpania

 610 Mzdy, platy          148 630,00                 148 603,51 99,98
 620 Poistné            48 880,00                   48 831,26 99,90
 632 Energia, voda, komunikácie               5 360,00                     4 861,53 90,70
 633 Materiál            12 247,59                     8 549,71 69,81
 634 dopravné              1 180,00                     1 120,06 94,92
 635 Rutinná  a štandardná údržba              4 200,00                     4 159,59 99,04
 637 Služby ostatné            25 740,00                   20 222,33 78,56
 640  Bežné transfery              1 050,00                        512,68 48,83
 Celkom:          247 287,59                 236 860,67 95,78

Stredisko 02 Zeleň: Správa a údržba verejnej zelene

Rozpočet :

rok 2018 Skutočnosť k 12. mesiacu % plnenia

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

 716 797,54
0,00
0,00

                716 797,54

 653 154,48
 0,00
0,00

               653 154,48

91,12
           0,00
            0,00

           91,12

Správa a údržba verejnej zelene – úlohou tohto strediska je zabezpečiť údržbu verejnej zelene
v  oblasti  Bratislava  –  Nové  Mesto.  Táto  údržba  začína  jarnými  prácami  a  to  dočisťovaním  plôch
zelene od napadaného jesenného lístia a nečistôt, čistením krajníc a komunikácií od nánosov,
nahromadených počas zimnej údržby komunikácií.

V apríli sa začína obdobie intenzívneho kosenia všetkých plôch zelene, v prvom rade sa kosia parky
a detské ihriská, nasledujú medziblokové priestory sídlisk, prícestná zeleň a nakoniec plochy
zelene, ktoré sú zaradené do nižšej kategórie tried údržby zelene. Súčasne sa vykonáva na území
celého rajónu jarný orez krov a živých plotov, prípadne dosádzanie nových drevín.  Začiatkom leta
sa  vykonáva čistenie požiarnych uličiek v Ľudovej štvrti.

Údržba okrasných záhonov pozostáva z odburiňovania výsadieb, jarného rezu ruží a kontroly
porastov cibuľovín. Záhony ruží v parku na Račianskom mýte sa každý rok dopĺňajú o novú
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kvalitnú borovicovú  kôru, ktorá chráni povrch pôdy pred vysúšaním  a zaburinením. Kvalitná kôra
sa používa aj na okrasnom záhone v lokalite Konskej železnice a do mobilných nádob na Mestskej
tržnici.

Pravidelne sa kontrolujú, odburiňujú a dosádzajú  dreviny do  mobilných nádob v celom rajóne, no
najviac  v okolí Mestskej tržnice, ktoré bývajú  vykrádané a pomočované  okoloidúcimi občanmi.

V apríli sa začína v spolupráci so Strediskom dopravy intenzívne zalievanie všetkých drevín
vysadených počas predchádzajúcich troch rokov, ako aj zalievanie okrasných záhonov
nachádzajúcich sa na Račianskom mýte, Konskej železnici, pred budovou Mestského úradu, ako aj
novo vytvorené  výsadby na Račianskej ceste, v parku na Sadovej ulici, na Bielom Kríži, Gaštanici,
vo vnútrobloku na Šancovej ulici, atď.

V priebehu roka prebieha aj nevyhnutná  likvidácia inváznych rastlín – Krídlatky japonskej,
Pajaseňa žliazkatého, Javorovca  jaseňolistého, ktoré je potrebné odstraňovať na základe zákona
o inváznych druhoch.

V posledných rokoch, následne po zakúpení vysokozdvižnej plošiny, sa zintenzívnila a skvalitnila
celková starostlivosť o vysoké dreviny v celej oblasti. Pomocou tejto plošiny si EKO – podnik VPS
dokáže zabezpečiť väčšinu prác, ktoré je potrebné vykonávať pri údržbe stromov. Orezávanie ako aj
výruby stromov sa vykonávajú počas  celého roka, s výnimkou dní, keď nízke teploty či iné výkyvy
počasia ako dážď, sneh či silný vietor znemožňujú využitie techniky. Na stromoch prebieha
bezpečnostné, zdravotné ako aj presvetľovacie orezávanie. V neposlednom rade ide o orezávanie
drevín, ktoré bránia vo výhľade v križovatkách, prípadne zakrývajú dopravné značenie či verejné
osvetlenie.

Pracovníci strediska úzko  spolupracujú s pracovníkmi oddelenia Životného prostredia pri kontrole
a hodnotení stavu drevín a zúčastňujú sa na pravidelných obhliadkach v teréne. EKO – podnik VPS
zabezpečuje aj pasportizáciu – zameranie a zdokumentovanie skutočného stavu zelene  a vyjadruje
sa ku  rozkopávkam verejnej zelene. Pracovník Strediska údržby zelene odsúhlasuje odovzdanie
rozkopávky. V prípade nesúladu so zákonom, nariadením alebo schváleným plánom nahlasuje
nežiaduci stav príslušným orgánom.

Na základe rozhodnutí o náhradnej výsadbe sa pravidelne uskutočňuje výsadba nových drevín.
Počas výsadby nových drevín sa používa prípravok obsahujúci mykorhízne huby, ktorý po pridaní
do zemného substrátu uľahčuje ujatie stromu na novom stanovisku.

V letnom období sa zabezpečuje chemické odstraňovanie nežiaducej vegetácie z krajníc
komunikácií, na čo EKO – podnik VPS používa aj zariadenie, ktorým je možné  neželaný porast
z okrajov ciest zlikvidovať šetrnou metódou bez použitia chemických prípravkov a to postrekom
horúcou vodou.

Intenzívne kosenie pokračuje až do novembra, zároveň  sa zabezpečuje odpratávanie lístia a čistenie
komunikácií. Počas zimnej údržby sa zabezpečuje odpratávanie snehu a udržiavanie peších
komunikácií posypom inertným materiálom v pochôdznom stave tak, aby sa zabránilo ohrozeniu
zdravia obyvateľov.

V  roku 2018 pracovníci strediska zabezpečili orezy, výruby a frézovanie stromov, odstraňovanie
náletov, drvenie konárov a odrezkov a odvoz bioodpadu v MŠ Slniečko. V rámci BANM boli
vykonané orezy imela, úpravy terénu, odburinenie, výsev a revitalizáciu trávnika vo dvore pri Starej
prachárni, úpravy terénu a výsev trávnika na Bielom kríži aj na Kraskovej ulici. Na Mierovej
kolónii boli v súčinnosti so strediskom Doprava rozmiestnené betónové mobilné nádoby a bola
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zabezpečená ich príprava pred výsadbou – boli naplnené keramzitom na drenáž a doplnené
kvalitnou zeminou. V parku Gaštanica na detskom ihrisku bola v rámci bezpečnosti detí opravená
dopadová plocha pri detských hracích prvkoch. V areáli Kuchajda boli uskutočnené úpravy terénu
po výkopových prácach a následne vysiaty trávnik. V lokalite Zátišie pokračovalo odstraňovanie
nežiaducich náletov, čistenie plochy a odvoz bioodpadu. Začiatkom októbra 2018 začala
revitalizácia vnútrobloku Skalická, pričom ukončenie prác je predpokladané na máj 2019.

V roku 2018 boli pracovníci strediska Zeleň nútení riešiť problémovú situáciu, ktorá nastala, keď
pri výkopových prácach na dvore strediska zamestnanci EKO VPS objavili nevybuchnutú bližšie
nešpecifikovanú staršiu muníciu. Pracovníci kontaktovali políciu a v ich súčinnosti sa podarilo
lokalitu zabezpečiť a nebezpečenstvo odstrániť, o čom spísaný úradný záznam.

EKO VPS dlhodobo rieši a upozorňuje na nevyhovujúci stav Strediska údržby zelene. V roku 2018
bol na SUZ na Račianskej ulici riešený havarijný stav rozvodov vody a kanalizácie – pracovníci
lokalizovali a následne odstránili poruchu vodovodného potrubia, opravovali nefunkčnú kanalizáciu
a v rámci svojich možností začali opravovať a skultúrňovať vnútorné priestory strediska a jeho
vonkajšie oplotenie.

Od roku 2018 na základe zmeny legislatívy pribudla do pôsobnosti EKO VPS zimná údržba
chodníkov, čo zahŕňalo ručné odhŕňanie snehu, odhŕňanie snehu snežnými frézami a zametačkami,
odstraňovanie ľadu škrabkami, posyp peších komunikácií ekosoľou a zeolytom posyp a odhŕňanie
snehu na verejných priestranstvách sypačom s pluhom MULTICAR. Uvedené činnosti
zabezpečovali pracovníci strediska Zeleň v súčinnosti so strediskom Detské ihriská.

Na zabezpečenie uvedených aktivít boli naplánované výdavky na mzdové a odvodové povinnosti,
nákup potrebnej techniky, výdavky na opravy a udržiavanie majetku využívaného na uvedené
práce, na nákup PHM, bežného materiálu, výsadbového materiálu, nákup pracovných odevov,
obuvi a ochranných pracovných prostriedkov ako aj na zabezpečenie externých služieb potrebných
pre  zabezpečenie kvalitnej starostlivosti o verejnú  zeleň na území Nového Mesta.

štruktúra výdavkov Správa a údržba verejnej zelene
 rozpočet 2018  čerpanie 2018  % čerpania

 610 Mzdy, platy          333 050,00                 324 042,05 97,30
 620 Poistné          109 480,00                 109 426,77 99,95
 631 Cestovné                 190,00                        187,16 98,51
 632 Energia, voda, komunikácie             28 400,00                   28 339,99 99,79
 633 Materiál            83 720,00                   82 249,67 98,24
 634 dopravné              1 560,00                     1 453,00 93,14
 635 Rutinná  a štandardná údržba              7 490,00                     6 087,06 81,27
 636 Nájomné                 250,40                        248,00 99,04
 637 Služby ostatné          138 378,14                   90 564,28 65,45
 640  Bežné transfery            14 279,00                   10 556,50 73,93
 Celkom:          716 797,54                 653 154,48 91,12
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Stredisko 03 Mestská tržnica: Správa trhovísk

Rozpočet :

rok 2018 Skutočnosť k 12. mesiacu % plnenia

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

731 993,58
0,00
0,00

731 993,58

 678 796,73
     0,00

2 135,91
 680 932,64

           92,73
            0,00
            0,00
           93,02

EKO – podnik VPS má vo svojej pôsobnosti komplexnú správu a údržbu Tržnice na Šancovej ulici
v Bratislave. V rámci toho poskytoval jednotlivým nájomcom plochy na prenájom, zabezpečoval
dodávku elektrickej  energie, tepla, odvoz odpadu, klimatizáciu, deratizáciu a dezinsekciu, strážnu
službu ako aj ostatné služby.

Pre spestrenie života obyvateľov a návštevníkov Bratislavy sa v budove Tržnice celoročne
uskutočňujú aj rôzne kultúrne podujatia.

V roku 2018 EKO VPS dodávateľským spôsobom zabezpečila čistenie a monitoring vnútornej
kanalizácie Mestskej tržnice, ktorú bude nutné – vzhľadom na jej vek - z dlhodobého hľadiska
riešiť radikálnejším spôsobom.

Na rok 2018 boli vyčlenené v rámci rozpočtu finančné prostriedky na náter strechy MT vo výške
45 000 EUR. Vzhľadom na nedostatok finančných prostriedkov v rámci rozpočtu MČ BANM
a nejasný zámer využitia MT v budúcnosti, po dohode so zriaďovateľom EKO VPS vyhodnotil, že
nie je prioritou spoločnosti takto vynaložiť finančné prostriedky a uvedený zámer v roku 2018
nebol realizovaný. Finančné prostriedky určené na uvedený účel neboli v roku 2018 čerpané.

Na zabezpečenie činnosti Tržnice boli v rozpočte zapracované predpokladané výdavky na mzdy a
odvody zamestnancov, výdavky na elektrickú energiu, teplo, vodu, pracovné odevy a obuv,
výdavky na bežnú údržbu, revízie a opravy zariadenia, na deratizáciu a dezinfekciu, výdavky na
materiál a podobne. Kapitálové výdavky na rok 2018 naplánované neboli. Finančné výdavky
predstavujú kaucie vrátené nájomníkom po skončení dôvodu ich zadržiavania.

štruktúra výdavkov                                             Správa trhovísk
 rozpočet 2018  čerpanie 2018  % čerpania

 610 Mzdy, platy          303 310,00                 290 612,55 95,81
 620 Poistné          129 210,00                   98 545,76 76,27
 631 Cestovné                 330,00                        323,07 97,90
 632 Energia, voda, komunikácie           219 204,58                 217 499,53 99,22
 633 Materiál            10 800,00                   10 467,87 96,92
 634 dopravné                 150,00                        140,64 93,76
 635 Rutinná  a štandardná údržba            12 910,00                   12 823,43 99,33
 637 Služby ostatné            51 910,00                   45 253,08 87,18
 640  Bežné transfery              4 169,00                     3 130,80 75,10
Finančné výdavky -          2 135,91 -
 Celkom:          731 993,58                 680 932,64 93,02
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Stredisko 04: Všeobecná správa EKO - podniku VPS

Rozpočet :

rok 2018 Skutočnosť k 12. mesiacu % plnenia

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

 445 919,80
42 000,00

0,99
 487 920,79

 439 090,62
 4 832,12

            0,00
 443 923,73

98,47
            11,51

            100,00
           90,98

Stredisko Správa Halašova zabezpečovalo v roku 2018 administratívnu správu celého EKO -
podniku VPS, zabezpečovalo jeho komplexný chod a koordinovalo prácu jednotlivých stredísk. Za
týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia, nákup
kancelárskych a čistiacich potrieb, energií, daňové a právne poradenstvo a podobne.
Pre stredisko Správa na rok 2018 MZ B-NM schválilo kapitálové výdavky na prípravné práce,
inžiniering a prípravu dokumentov pre stavebné povolenie na výstavbu areálu nového EKO VPS vo
výške 42 000 EUR. V priebehu roka 2018 bolo za týmto účelom vynaložených 4 832,12 EUR.

štruktúra výdavkov Všeobecná správa EKO - podniku VPS
 rozpočet 2018  čerpanie 2018  % čerpania

 610 Mzdy, platy          253 780,00                 253 762,12 99,99
 620 Poistné            88 990,00                   88 430,45 99,37
 631 Cestovné              1 130,00                     1 120,06 99,12
 632 Energia, voda, komunikácie             11 020,00                   10 904,84 98,95
 633 Materiál            22 830,00                   22 517,56 98,63
 634 dopravné                     1,00                            1,00 100,00
 635 Rutinná  a štandardná údržba              3 390,00                     3 375,69 99,58
 636 Nájomné                 938,80                        930,00 99,06
 637 Služby ostatné            62 620,00                   56 844,43 90,78
 640  Bežné transfery              1 220,00                     1 204,47 98,73
 Kapitálové výdavky            42 000,00                     4 832,12 11,51
Finančné výdavky             0,99                          0,99 100,00
 Celkom:           487 920,79                  443 923,73 90,98

Stredisko 05 Martin: Správa a údržba ostat. zver.obec.zar. -Martin

Rozpočet :

rok 2018 Skutočnosť k 12. mesiacu % plnenia

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

 11 580,00
0,00
0,00

 11 580,00

 10 959,33
            0,00
            0,00
 10 959,33

           94,64
            0,00
            0,00

           94,64
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V rámci tohto strediska zabezpečoval EKO – podnik VPS bežnú údržbu, prevádzkyschopnosť a
čistotu školiaceho strediska Martin. V rozpočte bola zahrnutá mzda a odvody do fondov  správkyne
objektu, výdavky na drobný materiál na čistiace potreby a na bežnú údržbu. V roku 2018 nebola
plánovaná žiadna významná oprava alebo investícia do uvedeného objektu.

štruktúra výdavkov Správa a údržba ostat. zver.obec.zar.
 rozpočet 2018  čerpanie 2018  % čerpania

 610 Mzdy, platy              4 280,00                     4 247,28 99,24
 620 Poistné              1 520,00                     1 487,53 97,86
 632 Energia, voda, komunikácie               3 160,00                     3 019,43 95,55
 633 Materiál                 460,00                        279,77 60,82
 635 Rutinná  a štandardná údržba                 290,00                        286,08 98,65
 637 Služby ostatné              1 870,00                     1 639,24 87,66
 Celkom:            11 580,00                   10 959,33 94,64

Stredisko 06 Doprava: Doprava a údržba miestnych komunikácií

Rozpočet :
rok 2018 Skutočnosť k 12. mesiacu % plnenia

Bežné výdavky 853 171,80 781 406,10 91,59
Kapitálové výdavky  29 556,00  29 493,36 99,79
Finančné výdavky                   0,00                 0,00 0,00
Spolu 882 727,80 810 899,46 91,86

Vecné plnenie hlavných úloh Stredísk Doprava a údržba miestnych komunikácií a Odvoz
komunálneho odpadu vychádzalo z výkonov smerujúcich k ochrane životného prostredia a údržbe
komunikácií v Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto. Výkony boli koordinované rámcovými
plánmi Operačný plán letného a jesenného čistenia komunikácií, Operačný plán zimnej údržby
miestnych komunikácií, Plán zabezpečenia kultúrnych, športových a spoločenských akcií na
Kuchajde,  Odvoz objemného odpadu, pristavovanie veľkoobjemových kontajnerov pre ,,Jarné a
jesenné upratovanie”, atď..

V roku 2018 boli v rámci Strediska Doprava a údržba miestnych komunikácií zabezpečené
nasledujúce výkony:

v Strojné a ručné čistenie komunikácií – vykonávalo sa počas roka podľa závažnosti
znečistenia komunikácie, v prípadoch, kde sa vozidlá nedostali, boli krajnice komunikácií
čistené ručne v spolupráci so strediskom údržby zelene  a strediskom  DI podľa potreby.

v Strojné čistenia okolia Tržnice a parkoviska  -  pravidelne 1x týždenne.
v Strojné polievanie verejnej zelene, detských pieskovísk, mobilných nádob,  novej výsadby

zelene a stromov a plnenie fontány na Račianskom mýte. Pieskoviská boli polievané od
apríla do októbra  podľa plánu a požiadaviek strediska DI a areálu Kuchajda.
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v Výmena piesku na detských ihriskách (na požiadanie strediska DI).
v Práce s plošinou pre stredisko Zeleň na uskutočnenie orezov a výrub drevín, drvenie a odvoz

konárov, vývoz kontajnerov s  bio odpadom do Kompostárne.
v Opravy výtlkov na cestách spravovaných mestskou časťou Nové Mesto.
v Strojové a ručné čistenie kanalizačných vpustí.
v Opravy vodorovného dopravného značenia v MČ B-NM pre potrebu parkovacej politiky.
v V letných mesiacoch strojné skrápanie komunikácií pri vysokých teplotách

a prašnosti.
v Práce počas letnej sezóny na Kuchajde - stredisko sa značnou mierou podieľalo na prácach

súvisiacich s prevádzkovaním Kuchajdy - pristavovanie a odvoz kontajnerov, vyberanie
septikov, strojné čistenie chodníkov a okolia, výmena piesku na detských ihriskách,
polievanie zelene. Počas zahájenia a ukončenia Kultúrneho leta sme zabezpečovali  dovoz
dreva a stavbu vatry  a pristavenie cisterny s obsluhou pracovníka strediska Dopravy.

v Zimná údržba komunikácií - Zimná údržba komunikácií bola zabezpečovaná na základe
operačných plánov riaditeľa podniku a riadila sa vypracovaným plánom pre zimné obdobie
2017/2018 a 2018/2019. Osobitný dôraz bol venovaný príprave technického stavu vozidiel a
mechanizmov  vo vlastnej opravárenskej dielni.

ZÚK bola zabezpečovaná v lokalitách – I. Kramáre, II. Koliba, Jaskový rad, Ahoj, kde sú  prevažne
strmé a úzke komunikácie, ďalej lokalita – III. Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie, IV. Šancová,
Vajnorská a okolie, V. Ľudová štvrť, Zátišie, Mierová kolónia. Prednostne sa vykonával posyp a
pluhovanie lokality – Koliba, Kramáre a pre trasu autobusovej linky č. 44.

Veľkým problémom sú ulice Krahulčia, Cesta na Kamzík, Magurská, Pod Klepáčom, kde na dané
ulice permanentne vyteká voda z priľahlých pozemkov a zamŕza na vozovke.

K  ZÚK sa vzťahuje pristavenie nádob na posyp na soľné hniezda a rozvoz soli vo vreciach pre
organizácie, kluby dôchodcov a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové
Mesto.

V roku 2018 využíval EKO – podnik VPS na posyp v rámci zimnej  údržby chlorid sodný a chlorid
horečnatý. Chlorid sodný - technická posypová soľ, ktorá zabezpečuje likvidáciu snehu, ľadu,
používa sa prednostne na cestné komunikácie II. a III. triedy v správe EKO – podniku VPS. Jeho
použitie je vhodné do teploty -9°C.  Výhodou je cena, nevýhodou ekologický dopad na životné
prostredie. Chlorid horečnatý – Solmag - zabezpečuje likvidáciu snehu, ľadu, používa sa prednostne
na chodníky a ostatné verejné plochy  v správe EKO – podniku VPS. Je použiteľný do teploty -
34°C. Výhodou je ekologicky dopad na životné prostredie, nevýhodou cena.

Od roku 2017 bol doplnený nový druh posypu - zeolit. Zeolit je minerál, ktorý zabezpečuje
protišmykľavosť pri použití posypom na sneh a ľad. Používa sa na chodníky a ostatné verejné
plochy v správe EKO – podniku VPS. Zeolit je použiteľný bez obmedzenia teploty. Jeho výhodou
je ekologický dopad na životné prostredie ako aj cena a jeho druhotné využitie ako pôdny doplnok.
Nevýhodou je, že neroztápa sneh, resp. ľad.

Z dôvodu platnosti novej legislatívy, ekologického správania sa, finančnej úspory a možnosti
„druhotného využitia“ materiálu EKO – podnik VPS od roku 2017 ako posyp využíval aj zmes
zeolit + chlorid horečnatý v pomere 50/50, 70/30 a 30/70 v závislosti od aktuálnej potreby. Uvedená
zmes je protišmyková pri použití posypu na sneh a ľad a prispieva k ich likvidácii. Bude sa
používať na chodníky a ostatné verejné plochy v správe EKO – podniku VPS. Výhodou je
ekologický dopad na životné prostredie, cenová úspora ako aj druhotné využitie ako doplnok výživy
do pôdy. Posyp uvedenou zmesou pôsobí aj ako prevencia pri nepriaznivom zimnom počasí.
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Počas celého roku sa vykonávala údržba a servis na všetkých vozidlách potrebný pre ich
prevádzkový chod. To zahŕňa aj pravidelné výmeny prevádzkových kvapalín, filtrov a
premazávanie namáhaných častí. Treba podotknúť, že vozidlá sú používané denne aj v ťažkých
terénoch, takže ich servisný interval a opotrebenie je niekoľko násobné oproti bežnej prevádzke. Na
odstránenie závažnejších porúch a na diagnostiku boli využívané služby autorizovaných servisov.
Všetky vozidlá prešli povinnou  technickou a emisnou kontrolou a zamestnanci absolvovali povinné
školenia podľa zákona,  ktoré vyžaduje ich konkrétna profesia.

V programe Odvoz komunálneho odpadu - EKO - podnik VPS v roku 2018 zabezpečoval najmä:

v Výber zo septikov z areálu Kuchajda a zo Strediska Lanová dráha, čistenie lapačov tukov
v Tržnici, pristavenie a vyvezenie kontajnerov na Stredisku Lanová dráha na Železnej
studničke a podľa potreby na žiadosť vedúcich stredísk.

v Vyberanie malých smetných nádob a zber vriec pre stredisko DI 3x týždenne, vyberanie
košov na psie exkrementy a dokladanie sáčkov  3x týždenne.

v Celoročný  zber drobného stavebného a objemného  odpadu od občanov Nového Mesta v
priestoroch EKO  - podniku VPS – Stredisko doprava,  ktorý osobne uložia do kontajnera na
to určeného, v pracovných dňoch v čase od 15.00 – 18.00 hod..

v Pristavovanie a odvoz kontajnerov pre jednotlivé strediská  na určené miesta v lokalitách
MČ B-NM.

v Nakládka odpadu  UNC nakladačom a denné  čistenie  kontajnerových stojísk a okolia v
areáli strediska dopravy.

v Pristavovanie  a vývoz  veľkoobjemových kontajnerov a vývoz na skládku pre ,,Jarné a
jesenné upratovanie“ na odvoz a likvidáciu nadrozmerného odpadu z domácností, podľa
plánu  MZ  MČ B-NM.  Táto  služba  sa  vykonávala  pod  dohľadom  zamestnanca  EKO  –
podniku VPS.

Na  žiadosť a príkazy  z MČ B-NM EKO – podnik VPS zabezpečoval:

v Pristavovanie kontajnerov na žiadosť starostu a poslancov pre obyvateľov a pre organizácie,
denné centrá a školské a predškolské zariadenia zriadené MČ Bratislava – Nové Mesto.

v Pristavovanie kontajnerov a odvoz do spaľovne na likvidáciu papierového odpadu a
vyradeného materiálu z budovy MÚ B-NM.

v Zabezpečovanie pravidelnej kontroly a čistenie zberného koša v kanalizačnej šachte v areáli
ISTROCHEM na žiadosť starostu MČ B-NM pre bytové domy na Bojnickej ul. č. 19,21,23
a 25.

v Na  základe žiadostí oddelenia Životného prostredia boli likvidované nelegálne skládky,
taktiež sa stredisko podieľalo na brigádach, ktoré organizovala MČ B-NM v spolupráci s
občanmi, organizáciami, ZŠ a MŠ. Na týchto akciách sa zabezpečovalo pristavovanie a
vývoz veľkoobjemových kontajnerov, zapožičanie náradia a materiálu na likvidáciu odpadu
(vrecia, rukavice).

v Veľkoobjemové kontajnery s odpadom boli vyvážané  podľa druhu odpadu na skládku AVE
- Senec, recyklačný dvor Vassal  Eko - Bratislava, Kompostáreň -  Svätý Jur a do spaľovne
OLO –Bratislava.

Čo sa týka kapitálových investícií, na stredisko Doprava bol v roku 2018 zakúpený Kontajner s
hydraulickou rukou-KAA-5,5m3 so sklopnou bočnicou v hodnote 23 856,00 EUR a zároveň bolo
vykonané technické zhodnotenie Nákladného vozidla MAN BL594FC a Nákladného vozidla MAN
BL019HK, obe v hodnote 2 818,68 €.   Uvedený majetok bol obstaraný kúpou z prostriedkov
zriaďovateľa.
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V roku 2018 bol z dôvodu predaja z evidencie vyradený majetok:

IM 226 Liaz cisterna v hodnote                  39 920,20
IM 135 UNC 600 Nakladač v hodnote                  10 784,70
IM 135/1 TZ UNC 600 Nakladač v hodnote                  10 266,60
IM 418/18 Magma valník nad 3,5t v hodnote                  55 036,41
IM 363/18 Avia valníková BA563HU v hodnote     9 121,82
IM 442 BUCHER SCHORLING GA393LL v hodnote                107 081,92
IM 142 Liaz lanový naťahovač BA216HI v hodnote                  41 352,45
IM 28 Fekálne auto PV3S BA281BE v hodnote                    7 479,85

štruktúra výdavkov Doprava a údržba miestnych komunikácií
 rozpočet 2018  čerpanie 2018  % čerpania

 610 Mzdy,platy          323 650,00                 321 143,20 99,23
 620 Poistné          109 830,00                 109 750,19 99,93
 631 Cestovné                 420,00                        415,77 98,99
 632 Energia, voda,komunikácie             17 400,00                   16 643,21 95,65
 633 Materiál          100 134,00                   82 795,79 82,68
 634 dopravné          163 547,00                 144 358,22 88,27
 635 Rutinná  a štandardná údržba              6 920,00                     6 771,24 97,85
 636 Nájomné za prenajom            36 090,80                   27 027,14 74,89
 637 Služby ostatné            90 460,00                   70 863,02 78,34
 640  Bežné transféry              4 720,00                     1 638,32 34,71
 Kapitálové výdavky            29 556,00                   29 493,36 99,79
 Celkom:          882 727,80                 810 899,46 91,86

Stredisko 07 LD: Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík

Rozpočet :

rok 2018 Skutočnosť k 12. mesiacu % plnenia

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

285 074,00
26 160,78

0,00
311 234,78

251 845,10
24 542,78

            0,00
276 387,88

88,34
            93,82
            0,00

88,80

V rámci strediska Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík EKO – podnik VPS zabezpečoval bežnú
údržbu, drobné opravy a prevádzkyschopnosť sedačkovej lanovej dráhy. Stredisko má za úlohu
zabezpečiť rekreačnú prepravu občanov a návštevníkov Bratislavy zo Železnej studienky na
Kamzík (Kolibu), prípadne späť.

Na rok 2018 boli z rozpočtu BANM vyčlenené finančné prostriedky na riešenie havarijného stavu
Lanovej dráhy – opravu strechy v hodnote 42 000 EUR. Vzhľadom na to, že pri zahájení realizácie
prác sa zistilo, že vyhotovený statický posudok, ktorý mal EKO VPS k dispozícii nezodpovedá
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skutočnosti a je potrebné zabezpečiť nový, boli práce v roku 2018 pozastavené. Uvedený problém
bude musieť byť akútne riešený v najbližšom období, pričom je nutné prehodnotiť na tento projekt
výšku vyčlenených finančných prostriedkov.

V rozpočte boli plánované bežné výdavky mzdového charakteru, odvody do fondov, služby za
odvoz odpadu, výdavky na materiál, energie, vnútorné vybavenie, povinné revízie a údržba
zariadení, školenia na práce vo výškach.

V rámci kapitálových investícií realizovaných z prostriedkov zriaďovateľa boli na hornej a dolnej
stanici Lanovej dráhy zakúpené a nainštalované turnikety v celkovej hodnote 10 882 EUR.
Z vlastných finančných prostriedkov získaných podnikateľskou činnosťou a následne zapojených
do hlavnej činnosti EKO VPS bola na hornej stanici Lanovej dráhy vybudovaná žumpa v hodnote
1 667,50 EUR a na skultúrnenie a zlepšenie práce zamestnancov EKO VPS bola vybudovaná
plošina s obslužno-kancelárskymi priestormi v hodnote 11 993,28 EUR. Pre zrýchlenie
a skvalitnenie komunikácie pracovníkov boli zakúpené 4 kusy rádiostaníc MOTOROLA DP 1400
komplet s príslušenstvom.

štruktúra výdavkov                        Prevádzka Lanovej dráhy Kamzík
 rozpočet 2018  čerpanie 2018  % čerpania

 610 Mzdy, platy          154 150,00                 145 748,36 94,55%
 620 Poistné            69 240,00                   50 132,88 72,40%
 632 Energia, voda, komunikácie             18 670,00                   18 521,88 99,21%
 633 Materiál            16 820,00                   16 319,51 97,02%
 634 dopravné                 790,00                        746,71 94,52%
 635 Rutinná  a štandardná údržba              1 080,00                     1 011,73 93,68%
 637 Služby ostatné            20 220,00                   17 887,03 88,46%
 640  Bežné transfery              4 104,00                     1 477,00 35,99%
 Kapitálové výdavky            26 160,78                   24 542,78 93,82%
 Celkom:          311 234,78                 276 387,88 88,80%

Stredisko 08 VHZ: Správa a údržba VHZ

Rozpočet :

rok 2018 Skutočnosť k 12. mesiacu % plnenia

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

49 250,0
0,00
0,00

49 250,00

44 305,66
            0,00
            0,00

44 305,66

89,96
            0,00
            0,00

89,96

V rámci Strediska Správa a údržba VHZ organizácia zabezpečovala bežnú údržbu,
prevádzkyschopnosť a čistotu, ale aj drobné opravy verejných hygienických zariadení na Kuchajde.
Na zabezpečenie uvedených aktivít boli v rozpočte plánované výdavky na mzdy a odvody, výdavky
na vodu, materiál na údržbu a nákup čistiacich prostriedkov na zabezpečenie čistoty zariadení.
Kapitálové výdavky naplánované ani realizované neboli.
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štruktúra výdavkov                                          Správa a údržba VHZ
 rozpočet 2018  čerpanie 2018  % čerpania

 610 Mzdy, platy            28 600,00                   26 427,77 92,40%
 620 Poistné              9 700,00                     8 714,57 89,84%
 632 Energia, voda, komunikácie               5 710,00                     5 280,51 92,48%
 633 Materiál              1 130,00                     1 040,88 92,11%
 635 Rutinná  a štandardná údržba                 400,00                        400,00 100,00%
 637 Služby ostatné              3 510,00                     2 338,59 66,63%
 640  Bežné transfery                 200,00                        103,34 51,67%
 Celkom:            49 250,00                   44 305,66 89,96%

Stredisko 09 Dielňa: Údržba dielňa Halašova

Rozpočet :

rok 2018 Skutočnosť k 12. mesiacu % plnenia

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

208 301,92
0,00
0,00

208 301,92

194 750,93
0,00

            0,00
194 750,93

93,49
          0,00

            0,00
93,49

Stredisko Dielňa Halašova - útvar údržby poskytoval dielenské služby v odboroch zámočníctvo,
maliarstvo,  vodoinštalatérstvo,  stolárstvo  a  autoopravárenstvo.  V  rámci  Mestskej  časti   BA  Nové
Mesto vykonávali pracovníci dielne drobné opravy a nátery detských ihrísk, preliezok, lavičiek,
ležadiel, odpadových košov a hracích prvkov, opravy zariadení detských ihrísk a prírodného
kúpaliska Kuchajda vo vlastnej réžii, opravu zámkov a dverí, kontrolu a opravu vianočného
osvetlenia, montáž a demontáž vianočných ozdôb a osvetlenia. V roku 2018 pracovníci
zabezpečovali prevádzkovanie 2 fontán na Kuchajde a jednej na Račianskom mýte. Začiatkom zimy
bolo zabezpečené ich zazimovanie. Pracovníci tiež zabezpečovali údržbu drevených verejných
knižníc, ktoré boli v minulosti svojpomocne vyrobené  a osadené.

Za týmto účelom boli v rozpočte zakomponované výdaje na mzdy a odvody, výdaje na školenia,
nákup PHM, materiálu, energií, pracovnej obuvi a odevov, hygienických potrieb, nástrojov a
podobne. Kapitálové výdavky naplánované na rok 2018 neboli.

štruktúra výdavkov Údržba dielňa Halašova
 rozpočet 2018  čerpanie 2018  % čerpania

 610 Mzdy, platy          120 317,65                 116 610,77 96,92%
 620 Poistné            40 100,00                   39 983,97 99,71%
 632 Energia, voda, komunikácie             12 570,00                   12 356,29 98,30%
 633 Materiál            22 984,27                   16 202,14 70,49%
 635 Rutinná  a štandardná údržba                 400,00                        400,00 100,00%
 637 Služby ostatné            10 470,00                     8 529,21 81,46%
 640  Bežné transfery              1 460,00                        668,55 45,79%
 Celkom:          208 301,92                 194 750,93 93,49%
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Stredisko 10 Kuchajda: Správa a údržba areálu Kuchajda

Rozpočet :

rok 2018 Skutočnosť k 12. mesiacu % plnenia

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

139 894,00
0,00
0,00

139 894,00

133 997,60
0,00

            0,00
133 997,60

95,79
            0,00
            0,00

95,79

Športovo-rekreačný areál Kuchajda je verejnosti prístupný celoročne, pričom v letnom období slúži
prevádzkované prírodné kúpalisko. V areáli boli v roku 2018 uskutočnené rôzne kultúrne a športové
akcie, ktoré usporiadal MÚ B-NM a Stredisko kultúry B-NM.

V letnom období sa vykonávali údržbárske práce na jednotlivých zariadeniach v priestoroch areálu
Kuchajda, udržiavala sa jeho čistota, podľa potreby boli kosené trávniky, čistené chodníky
a spevnené plochy, čistilo sa okolie od naplavenín a zabezpečovala sa vodná záchranná služba
dodávateľským spôsobom.

Okrem toho EKO - podnik VPS celoročne poskytoval plochy na prenájom predovšetkým za účelom
prevádzkovania bufetov a reštaurácií a v rámci toho zabezpečoval nájomcom dodávky energií a
vody. V rámci skvalitnenia poskytovaných služieb a za účelom zvýšenia návštevnosti areálu v
letnom období organizácia poskytovala návštevníkom za poplatok požičiavanie športových potrieb.

Pracovníci EKO – podniku VPS zabezpečili v areáli Kuchajda osadenie prevádzkových poriadkov,
informačných a zákazových tabúľ, osadenie nových odpadových košov a lavičiek, maliarske,
štukatérske práce, zavlažovanie trávnika, údržbu stolnotenisových stolov, doplnenie, prehrabávanie
a čistenie doskočísk, volejbalových ihrísk a telocviční v prírode, vysávanie ohorkov, odstraňovanie
labutích exkrementov a naplavenín, údržbu petangových a volejbalových ihrísk. EKO – podnik
VPS bol zodpovedný za prevádzku a údržbu dvoch fontán na území areálu. V roku 2018 boli
udržiavané knižnice v prírode, ktoré vyrobili pracovníci EKO – podniku VPS a ktoré prispeli
k zvýšeniu kultúrneho povedomia občanov.

V zimnom období bol zabezpečený rozvoz posypového materiálu a údržba chodníkov a verejných
priestranstiev.

Na rok 2018 bola v rámci bežných výdavkov naplánovaná generálna oprava detského ihriska na
Kuchajde v hodnote 25 000 EUR, ktoré bolo v havarijnom stave. Oprava začala v roku 2018, ale
vzhľadom na nepriazeň počasia neboli práce ukončené v termíne uvedenom v zmluve a predpoklad
odovzdania diela je začiatkom roka 2019.

V rámci rozpočtu boli plánované výdavky na mzdy a odvody pracovníkov zabezpečujúcich chod
areálu, výdavky na nákup materiálu na rôzne drobné opravy a nátery, výdavky na zabezpečenie
energií a podobne. Kapitálové výdavky plánované neboli.
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štruktúra výdavkov                      Správa a údržba areálu Kuchajda
 rozpočet 2018  čerpanie 2018  % čerpania

 610 Mzdy, platy            55 850,00                   53 797,72 96,33%
 620 Poistné            17 460,00                   17 166,13 98,32%
 632 Energia, voda, komunikácie             12 730,00                   12 592,83 98,92%
 633 Materiál            11 440,00                   10 900,46 95,28%
 634 dopravné              1 200,00                     1 120,06 93,34%
 635 Rutinná  a š
tandardná údržba              1 300,00                     1 300,00 100,00%

 637 Služby ostatné            37 770,00                   34 988,62 92,64%
 640  Bežné transfery              2 144,00                     2 131,78 99,43%
 Celkom:          139 894,00                 133 997,60 95,79%

Podnikateľská činnosť

Rozpočet :

rok 2018 Skutočnosť k 12. mesiacu % plnenia

Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu

176 330,69
0,00
0,00

176 330,69

84 524,68
0,00

            0,00
84 524,68

47,94
            0,00
            0,00

47,94

Aby EKO – podnik VPS využil svoje voľné kapacity, ponúka poskytovanie služieb aj nad rámec
svojej hlavnej činnosti. Ide predovšetkým o záhradnícke služby (kosenie trávy, vyžínanie krov, orez
a výrub stromov, úprava zaburinených plôch, výsadba a udržiavanie okrasných plôch, polievanie
vegetácie), odvoz a likvidácia organického i zmiešaného odpadu veľkokapacitnými kontajnermi,
prepravné služby, rôzne údržbárske práce, natieranie, odpratávanie snehu. Uvedené služby
poskytuje Miestnemu úradu B-NM ako aj súkromným osobám a firmám v Mestskej časti Bratislava
- Nové Mesto nad rámec svojich povinností, ktoré je povinný zabezpečovať podľa zriaďovacej
listiny ako príspevková organizácia zriadená  Miestnym zastupiteľstvom Mestskej časti Bratislava -
Nové Mesto, ako aj základným školám, jednotlivcom a firmám mimo územia Nového Mesta.

štruktúra výdavkov Podnikanie
 rozpočet 2018  čerpanie 2018  % čerpania

 610 Mzdy,platy            15 900,00                   10 644,07 66,94%
 620 Poistné              5 500,00                     3 720,10 67,64%
 632 Energia, voda,komunikácie               1 620,00                     1 291,94 79,75%
 633 Materiál            14 340,00                     7 672,57 53,50%
 634 dopravné            10 650,00                     4 442,31 41,71%
 635 Rutinná  a štandardná údržba                 260,00                        161,75 62,21%
 636 Nájomné za prenajom                 240,00                        207,73 86,55%
 637 Služby ostatné          127 820,69                   56 384,21 44,11%
 Celkom:          176 330,69                   84 524,68 47,94%
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Ciele a výstupy:

Cieľ Merateľný ukazovateľ 2018 Plnenie
k 30.6.2018

Plnenie
k 31.12.2018

Frekvencia čistenia
komunikácií-strojovo (ročne) 8 4 8
Počet kosení za rok -
reprezentatívne plochy 8 4 7

Počet kosení za rok -
sídlisková zeleň 6 3 6

Počet verejných detských
ihrísk 37 37 37

Počet športových ihrísk 5 5 5

Počet WC - celoročne v
Tržnici 2 2 2

Počet WC - celoročne na
Kuchajde 1 1 1

Počet WC - sezónne na
Kuchajde 4 3 3

Počet prevádzkových dní
lanovej dráhy 240 101 210

Počet kosení za rok - ihriská 7 3 6

Počet kosení za rok  -
prícestná zeleň 3. triedy 3 1 3

Údržba miestnych komunikácií,
odvoz komunálneho odpadu,
správa a údržba detských ihrísk
a pieskovísk, verejných
hygienických zariadení,  trhovísk,
ostatných zverených obecných
zariadení, čistenie uličných vpustí,
správa a údržba areálu Kuchajda,
verejnej zelene, dielne Halašova,
prevádzka lanovej dráhy Kamzík
a údržba zberných nádob na psie
exkrementy

Frekvencia čistenia
komunikácií ručne (ročne) 6 2 5

Kapitálové výdavky

EKO - podnik VPS

Schválený rozpočet: 60 200,00 EUR
Upravený rozpočet: 97 716,78 EUR
Čerpanie: 58 868,26 EUR

Uznesením MZ MČ B-NM č. 23/07 bol dňa 13.02.2018 schválený príspevok MU na kapitálové
výdavky EKO - podniku VPS na rok 2018 v celkovej výške 60 200 EUR v nasledujúcej štruktúre.

Kapitálový výdavok stredisko  schválený rozpočet

Turnikety s príslušenstvom Lanová dráha 12 500,00
Technické zhodnotenie dvoch motorových
vozidiel BL019HK, BL594FC - montáž
rozdeľovača hydraulického tlaku PTO na pohon
pracovnej nadstavby

doprava 5 700,00

Nový EKO VPS + inžiniering + PD pre stav.pov. správa 42 000,00
Spolu: 60 200,00
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Úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov:
Uznesením MZ MČ B-NM č. 22/24 zo dňa 12.12.2017 bolo schválené použitie finančných
prostriedkov z podnikateľskej činnosti EKO VPS na nákup investičného majetku –žumpy
umiestnenej na hornej stanici v areáli Lanovej dráhy vo výške 2 250 EUR vrátane 20% DPH. V
priebehu roka 2018 boli z podnikateľskej činnosti zapojené finančné prostriedky do hlavnej činnosti
a následne použité na financovanie obstarania uvedeného IM vo výške 1 667,50.

Uznesením MZ MČ B-NM č. 22/21 zo dňa 12.12.2017 bolo schválené použitie finančných
prostriedkov z podnikateľskej činnosti EKO VPS na nákup investičného majetku – plošiny s
obslužno – kancelárskymi priestormi v areáli Lanovej dráhy Bratislava - Kamzík. V priebehu roka
2018 boli z podnikateľskej činnosti zapojené finančné prostriedky do hlavnej činnosti a následne
použité na financovanie obstarania uvedeného IM vo výške 11 993,28. Majetok bude zaradený do
používania v roku 2019.

Uznesením č. 16/07 MZ MČ B-NM  bol dňa 16.12.2016 schválený príspevok MU na rok
2017 v oblasti kapitálových výdavkov EKO VPS na obstaranie Kontajnera s hydraulickou rukou vo
výške 24 000 EUR. Keďže uvedený majetok bol síce obstaraný v roku 2017, ale úhrada faktúry
nebola v tomto roku realizovaná, rozpočtovým opatrením starostu MČ B-NM č. 6 zo dňa 29.3.2018
bol navýšený rozpočet EKO VPS v oblasti kapitálových príjmov a výdavkov na rok 2018 o sumu
23 856 EUR na obstaranie uvedeného majetku.

Celkovo bolo vyčerpaných 58 868,26 EUR, čo predstavuje 60,24% z rozpočtovaných kapitálových
výdavkov.

V roku 2018 boli obstarané z prostriedkov zriaďovateľa:

Predmet Schválený rozpočet čerpanie z MU mesiac čerpania
Turnikety s príslušenstvom 12 500,00 10 882,00  08 / 2018
Technické zhodnotenie dvoch motorových vozidiel
BL019HK, BL594FC - montáž rozdeľovača
hydraulického tlaku PTO na pohon pracovnej
nadstavby

5 700,00 5 637,36  12 / 2018

Nový EKO + inžiniering + PD pre stavebné povolenie 42 000,00 4 832,12 priebežne počas
roka 2018

Kontajner s hydraulickou rukou 23 856,00 23 856,00  01 / 2018

kapitálové výdavky z prostriedkov zriaďovateľa
celkom: 84 056,00 45 207,48

V roku 2018 boli obstarané z vlastných prostriedkov získaných z podnikateľskej činnosti:

Predmet Schválený čerpanie mesiac stredisko
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rozpočet čerpania

Obslužná plošina s obslužno –
kancelárskymi priestormi           11 993,28 11 993,28

priebežne
počas roka
2018

Lanová
dráha

Žumpa na hornej stanici v areáli LD             1 667,50 1 667,50  07 / 2018 Lanová
dráha

kapitálové výdavky z vlastných
prostriedkov celkom: 13 660,78 13 660,78

Zverený majetok:

V roku 2018 boli zverovacími protokolmi do správy EKO VPS zverené detské ihriská:

- IM 602, Revitalizácia VP Sliačska v hodnote 20 000,00 € – majetok zverený od
zriaďovateľa, obstaraný z vlastných prostriedkov zriaďovateľa, Zverovací protokol č.78/2018
- IM 603, Revitalizácia parku Sadová v hodnote 75 758,08 € - majetok zverený od
zriaďovateľa, obstaraný z vlastných prostriedkov zriaďovateľa, Zverovací protokol č.78/2018
- IM 603a, Revitalizácia parku Sadová – kontajnerové stojisko v hodnote 15 665,68 € -
majetok zverený od zriaďovateľa, obstaraný z vlastných prostriedkov zriaďovateľa, Zverovací
protokol č.79/2018
- IM 603b, Revitalizácia parku Sadová v hodnote 17 528,90 € - majetok zverený od
zriaďovateľa, obstaraný z daru,  Zverovací protokol č.79/2018
- IM 603c, Revitalizácia parku Sadová v hodnote 30 000,00 € - majetok zverený od
zriaďovateľa, obstaraný z daru,  Zverovací protokol č.79/2018
- IM 603d, Revitalizácia parku Sadová – kontajnerové stojisko v hodnote 8 073,90 € -
majetok zverený od zriaďovateľa, obstaraný z daru,  Zverovací protokol č.79/2018
- IM 604, Park Hálkova-Varšavská v hodnote 266 862,74 € - majetok zverený od
zriaďovateľa, obstaraný z daru,  Zverovací protokol č.75/2018
- IM 604a, Park Hálkova-Varšavská v hodnote 31 395,62 € - majetok zverený od
zriaďovateľa, obstaraný z daru, Zverovací protokol č.75/2018
- IM 604b, Park Hálkova-Varšavská v hodnote 103 810,07 € - majetok zverený od
zriaďovateľa, obstaraný z vlastných prostriedkov zriaďovateľa,  Zverovací protokol č.75/2018
- IM 605, Revitalizácia VP Rešetkova-Osadná, v hodnote 190 735,61 € - majetok zverený od
zriaďovateľa, obstaraný z vlastných prostriedkov zriaďovateľa,  Zverovací protokol č.74/2018
- IM 605a, Revitalizácia VP Rešetkova-Osadná, v hodnote 28 170,55 € - majetok zverený od
zriaďovateľa, obstaraný z daru,  Zverovací protokol č.74/2018
- IM 605b, Revitalizácia VP Rešetkova-Osadná, v hodnote 239 449,62 € - majetok zverený od
zriaďovateľa, obstaraný z daru,  Zverovací protokol č.74/2018

Zverovacím protokolom 79/2018 bol do majetku EKO VPS zverený a do evidencie zaradený
pozemok podľa LV 2382 (vlastník Magistrát HM SR) , parc.č.21970, ostatné plochy, 3050m2 v
hodnote 15 186,22 €.
Zároveň boli odzverené a z evidencie majetku vyradené pozemky v celkovej  hodnote  7 457,04 € -
parc. číslo 1278072-75, 4 x 18 m2.
Dodatkom č.1 k zverovaciemu protokolu 208/2012 boli odstránené nezrovnalosti v Zverovacom
protokole 208/2012, ktoré sa týkali ohodnotenia jednotlivých parciel ako aj ich rozmerov a
niektorých iných formálnych chýb v pôvodnom protokole. Dodatkom č. 1 sa zvýšila hodnota
zverených pozemkov o 1 305,36 €.


