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UZNESENIE MsZ  č.  .........../2018 

 
Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 zákona                 

č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov 
 
 
 

berie na vedomie 
 
 

Správu o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb za I. polrok 2018 
 

v predloženom znení 
 
 
 

 
 

 
a) bez pripomienok 

 
 

b) s týmito pripomienkami 
 

 
 
 
 

 

 



2 

 

Správa o stave zabezpečenia verejnoprospešných služieb 

 za I. polrok 2018 

 

Firma Petmas s.r.o.  zabezpečuje pre Mesto Pezinok verejnoprospešné služby na základe 

zmluvy o dielo „Zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre Mesto Pezinok“, zo dňa 

23.04.2007,  účinnej od 01.01.2008 v rozsahu uvedenom v Článku II,  Predmet zmluvy. 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok vykonávať počas účinnosti tejto zmluvy 

verejnoprospešné služby v meste Pezinok (katastrálne územie Pezinok, katastrálne územie 

Grinava)  vychádzajúci z predmetnej objednávky podľa každoročných  požiadaviek. 

Rozpočet Mesta Pezinok na rok 2018 bol prijatý na zasadnutí MsZ v Pezinku dňa 07.12.2017,   

kde boli určené finančné prostriedky na zabezpečenie verejnoprospešných služieb. 

Harmonogram   dohodnutého   finančného   objemu   na   rok  2018 k  Zmluve  o   dielo ,, 

Zabezpečenie   verejnoprospešných   služieb  pre  Mesto Pezinok “  zo dňa  23. 04. 2007   v 

znení  Dodatku č.1 zo dňa 25.6.2009, v znení Dodatku č.2 zo dňa 25.02.2011, Dodatku č. 3 zo 

dňa 22.05.2012, Dodatku č. 4 zo dňa 02.01.2013, Dodatku č. 5 zo dňa 20.02.2014, Dodatku č. 

6 zo dňa 05.12.2014, Dodatku č. 7 zo dňa 17.04.2018 a Dodatku č. 8 zo dňa 31.07.2018   bol 

dojednaný v ročnom finančnom objeme 1.175.000,00€. 

 

Čistenie mesta – zimná údržba sa realizuje na základe aktuálnej situácie a finančné 

prostriedky sú uhrádzané v súlade s Dodatkom č.5 uzatvoreného dňa 20.02.2014 

a s Dodatkom  č.4 uzatvoreného dňa 02.01.2013 k zmluve o dielo zo dňa 23.04.2007. Pre rok 

2018 bola na zimnú údržbu vystavená objednávka s predpokladanou hodnotou vynaložených 

finančných prostriedkov do 100.000,00€. 

 

 

 

ČISTENIE MESTA 

Mesto má dohodnutý harmonogram pravidelne sa opakujúcich prác. Okrem toho zadáva firme 

Petmas s.r.o. priebežne podľa potreby objednávky na jednorázové práce.  

Zametanie ciest v meste – strojové zametanie ciest po zime sa robilo tak, aby bolo prvý raz 

dôkladne zametené celé mesto. Pravidelné zametanie podľa upraveného harmonogramu (celé 

mesto za jeden mesiac) sa začalo až od júla.   Do začiatku zametania podľa harmonogramu 

Mesto vysúťažilo skládku, na ktorú sa bude voziť odpad zo zametačky: odpad kat. č. 200303 

uličné smeti. Prvé zametanie mesta stálo 7.361,17€. 

Zametanie zastávok MHD v centre a mimo centra mesta – zastávky na Holubyho ul. sa 

zametajú 1 x týždenne celý rok, mimo centra 2 x mesačne, tieto práce stáli 2.377,44€.  

Vysýpanie košov v centre a mimo centra mesta – v meste je celkovo 367 ks uličných 

košov, z toho je 92 ks v centre mesta, 214 je umiestnených mimo centra, 34 ks na detských 

ihriskách, 21 ks pred vstupmi do škôl a škôlok a 6 ks je na plochách bývalých  psích kútikov, 

ktoré sú spíčkarmi stále navštevované. Intervaly vysýpania sú nastavené podľa toho, kde sú 

umiestnené. Od apríla sa prehodnotili intervaly vysýpania – zvýšili sa. Na tieto práce sa 

minulo 18.129,57€.  

V priebehu mesiaca jún Mesto zakúpilo ďalších 50 ks uličných košov so zásobníkmi na sáčky 

na psie exkrementy a osadilo ich v celom meste. Dopĺňanie sáčkov do zásobníkov sa robí 2 x 

mesačne po 50 ks. Nákup košov aj ich osadenie sa realizoval cez firmu ekoDEA&Dr. Stefan, 

s.r.o. Bratislava.  

Čistenie centra mesta – dvaja pracovníci fy Petmas s.r.o zabezpečovali v letnom období 

denne ručné čistenie centra mesta aj v širšieho okolia (ul. Záhradná, Šancová, Holubyho pred 

stanicou...). Títo pracovníci zabezpečovali čistotu aj počas  kultúrnych akcií (napr. Keramické 

trhy). Na čistenie mesta sa za pol roka minulo 14.091,19€.  
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Čistenie zastávok v centre  –  sklené výplne zastávok v centre mesta sa umývali a čistili od 

plagátov, práce stáli 347,41€.  

Jarné zametanie – pracovníci firmy Petmas s.r.o. ručne zamietli chodníky a parkoviská o 

výmere 97 832 m2 za 8.556,09€.   

Iné  práce (na objednávku): na objednávku sa zabezpečovali práce, ktoré nie sú zahrnuté 

v harmonograme opakujúcich sa prác ale svojim charakterom sem patria.  Napr. osadenie 

nových smetných košov, oprava poškodených smetných košov, čistenie námestia po Silvestri, 

odvoz odpadu po Keramických trhoch. Tieto práce sa vykonali za  1.443,9€.  

Pri čistení mesta pomáhali aj aktivační pracovníci, ktorý boli nasadení podľa potreby v celom 

meste.   

Za hodnotené obdobie I. - VI. 2018 bolo v kapitole „čistenie mesta“  zmluvným partnerom - 

Petmas spol. s r.o. vyčerpaných 52.306,78€, mimo zmluvného partnera  bolo zaplatené 

víťazovi verejného obstarávania (fa ekoDEA&Dr. Stefan, s.r.o.) za nákup a osadenie košov 

6.930€ .   

 

 

 

LIKVIDÁCIA TKO                    

V rámci likvidácie tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu sa vykonali 

nasledovné práce: 

Vývoz odpadu z domácností – zber  netriedeného odpadu a separátov z bytových domov 

(1100 l kontajnery) a rodinných domov (240 l nádoby) podľa vopred vypracovaného 

harmonogramu stál 211.619,43€.  

Vývoz odpadu z firiem – vývoz sa robil podľa vývozného kalendára, ktorý si určí každá 

firma podľa svojich potrieb. Firmy majú množstvový zber, druh a veľkosť nádob aj intervaly 

vývozu si určujú podľa svojich potrieb. Za túto službu Mesto zaplatilo 74.267,59€. 

Vývoz odpadu z cintorínov – vývoz z 1 100 l kontajnerov  1 x týždenne zo všetkých troch 

cintorínov a mimoriadne vývozy počas sviatkov stál 4.343,97€. 

Vývoz odpadu z rekreačných oblastí – v rekreačných oblastiach pripadá na 10 až 13 chát 1 

kontajner s vývozom 1 x týždenne. Vývoz  1100 l kontajnerov z RO Leitne, Slnečné údolie, 

Stupy, Kučišdorfská dolina, veľkokapacitného kontajnera z RO Krkavec a 240 l nádob z RO 

Baba stál 8.687,83€.  

Čistenie kontajnerových stanovíšť v meste – raz týždenne boli vyčistené a odvezený 

objemný odpad z kontajnerových stanovíšť na sídliskách za 29.855,77€. Vzhľadom na 

stúpajúci počet kontajnerových stanovíšť trvá ich čistenie 3 dni v týždni. V súčasnosti je 

v meste 156 kontajnerových stanovíšť. Okrem čistenia sa zvlášť odvážal biologický odpad – 

v zime vianočné stromčeky, v lete konáre z orezov od obyvateľov. 

Čistenie kontajnerových stanovíšť v rekreačných oblastiach – čistenie okolo kontajnerov 

v rekreačných oblastiach 1 x týždenne  stálo Mesto 9.913,44€. Pri kontajneroch sa bežne 

nachádza objemný a stavebný odpad, na ktorý treba použiť mechanizmy. 

Platba za odber biologického odpadu - odpad z verejnej zelene (tráva, lístie) sa vozil do 

firmy JV Intersad, s.r.o. vo Svätom Juri. Za odber 34,48t odpadu Mesto zaplatilo 739,83€.  

Zberné miesto nebezpečných odpadov – celkové náklady na prevádzku zberného miesta  

v sídle firmy Petmas s.r.o. na Viničnianskej 25 predstavujú sumu 12.094,51€. Zberné miesto 

bolo otvorené pre obyvateľov Pezinka od pondelka do soboty a od obyvateľov sa vyzbieralo 

25,66 t nebezpečných odpadov. 
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Prevoz zmesového netriedeného odpadu na skládku odpadov – z 1100 l kontajnerov zo 

sídlisk, z firiem a rekreačných oblastí sa vozil v zberových autách na skládku v Dubovej, táto 

služba stála 31.808,61€. 

Prevoz  objemného odpadu z Pezinka na skládku odpadov - stál Mesto  11.544,63€. 

Odpad z čistenia kontajnerových stanovíšť v meste aj v rekreačných oblastiach a z uličných 

košov sa zhromažďoval v lanovom nakladači na dvore firmy Petmas s.r.o. a plný sa odviezol 

na skládku v Dubovej. 

Likvidácia drobného stavebného odpadu (DSO) –  drobný stavebný odpad, ktorý doviezli 

obyvatelia Pezinka na Viničniansku 25 ukladali do dvoch veľkokapacitných kontajnerov 

určených na zber tohoto odpadu. Odpad sa odvážal do bývalého lomu Rudných baní, ktorý 

má prenajatý firma Metal-Eco Servis spol. s r.o. Mesto uhradilo za odvoz a uloženie 77,35 ton 

DSO v prvom polroku  1.129,86€. 

Iné práce – jedná sa o pravidelný vývoz odpadu z veľkokapacitných kontajnerov z Glejovky,   

z rekreačnej oblasti Krkavec, z čiernej skládky na Glejovke – práce organizované Armádou 

spásy, vývoz odpadu z Fajgalskej cesty počas jarného upratovania,  práce spojené s čistením a 

vývozom odpadu z nelegálnych skládok, náklady fy Petmas s.r.o. na sledovanie množstiev 

odpadu,  odvoz odpadu z akcie Rybárske preteky, odvoz odpadu po prácach realizovaných 

aktivačnými pracovníkmi a odvoz odpadu z likvidácie nelegálnych skládok brigádnikmi 

z hliadky zelených. Tieto práce a služby stáli Mesto 21.657,3€. 

V zmysle nového zákona o odpadoch z roku 2016 Mesto už nemá náklady na separovaný 

zber, Mesto financuje iba zber a vývoz zvyšného netriedeného odpadu, biologického odpadu, 

drobného stavebného odpadu a nebezpečných odpadov vytriedených z komunálnych 

odpadov. Zodpovednosť za separáty prevzala firma NATUR-PACK, a.s. Bratislava, ktorá 

nadviazala na zavedený systém triedeného zberu   a v prvom polroku zaviedla zber drobného 

kovového odpadu a zber VKM (viacvrstvových kombinovaných materiálov na báze lepenky). 

Na tento účel bolo po meste rozmiestnených po 20 ks 1100 litrových kontajnerov červenej 

a oranžovej farby. Zavedenie zberu ďalších separátov bolo zakotvené  vo VZN č. 5/2018 

ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 7/2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými 

stavebnými odpadmi. 

Problém s odpadovými pneumatikami, ktoré nie sú komunálny odpad a Mesto nemá 

povinnosť zabezpečiť ich likvidáciu, Mesto vyriešilo uzavretím zmluvy s organizáciou 

zodpovednosti výrobcov pre spätný zber pneumatík spoločnosťou ELT Management 

Company Slovakia s.r.o. (Eltma) Bratislava. Na tento účel bolo zriadené tzv. „zberné miesto“ 

v Technickom a skladovom areáli na Fajgalskej ceste. Určenie zberného miesta bolo 

zakotvené vo VZN č. 5/2018. V prvom polroku Mesto dalo vyviezť cca 12 ton odpadových 

pneumatík, ktoré boli zozbierané z kontajnerových stanovíšť a z nelegálnych skládok. Mesto 

tak supluje povinnosti  distribútorov pneumatík, ktorý majú povinnosť bezplatného spätného 

odberu pneumatík. V Pezinku je deväť spoločností, ktoré majú túto povinnosť a tiež majú 

uzavretú zmluvu s OZV Eltma, ktorá bezodplatne odvezie pneumatiky na spracovanie. 

Koncom minulého roka Mesto uzavrelo zmluvu so spoločnosťou ESPIK Group s.r.o. Orlov, 

ktorá ponúkla bezplatný zber použitého oleja a tuku od obyvateľov. Na tento účel poskytla 3 

ks 120 l nádob, ktoré sú rozmiestnené na sídlisku Sever, Muškát a Juh. Mesačne sa vyzbiera 

cca 100 kg oleja a tuku.  Spoločnosť ESPIK  zabezpečuje zhodnotenie tejto suroviny hlavne 

v energetickom priemysle (pri výrobe biopalív). 

Za hodnotené obdobie I. - VI. 2018 bolo v kapitole „likvidácia tuhého komunálneho  odpadu“ 

vyčerpaných 418.993,33€. 
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Uloženie komunálnych odpadov na Skládku odpadov – Dubová, s.r.o. 

Skládka odpadov – Dubová, s.r.o. sa stala v polovici minulého roka s cenou  45,60€/t 

komunálneho odpadu (s DPH aj s poplatkom obci) víťazom verejnej súťaže. Preto došlo 

k zmene a od 1.07.2017 sa ukladali komunálne odpady na skládku odpadov v Dubovej.  

Keďže cena za ukladanie odpadu bola výrazne vyššia ako pri ukladaní odpadu na skládku 

v Senci (32,83€/t), musel sa navýšiť aj rozpočet.  

V prvom polroku bolo na skládku odpadov uložených 3148,55t odpadu. Z tohoto množstva 

bolo 2411,61t zmesového komunálneho odpadu (z 1100l kontajnerov na 

sídliskách, v rekreačných oblastiach a  na cintorínoch),  430,27t objemného odpadu 

(z nelegálnych skládok, z upratovania kontajnerových stanovíšť v meste a v rekreačných 

oblastiach, z jarného a jesenného upratovania a z veľkokapacitných kontajnerov v Glejovke 

a v RO Krkavec) a 306,67t z rodinných domov, ktorý firma ecorec Slovensko s.r.o. počas 

odstávky nebrala. To sa prejavilo väčším množstvom odpadu uloženým na skládku. Firma 

ecorec Slovensko s.r.o. kompenzovala stratu Mesta prijatím rovnakého množstva 

komunálneho odpadu zo sídlisk v mesiacoch marec až jún 2018. 

Za hodnotené obdobie I. - VI. 2018 bolo v kapitole „ukladanie komunálnych odpadov na 

skládku“ vyčerpaných 136.759,19€. 

 

 

 

Odovzdanie   biologického   odpadu  do   firmy    EBA  s.r.o.,   prevádzka Šenkvická 15 

Pezinok 

V polovici minulého roka Mesto uzavrelo zmluvu s firmou EBA, s.r.o., víťazom verejnej 

súťaže na odber biologického odpadu z rodinných domov. Cena za odber bioodpadu sa oproti 

minulosti nezmenila (18,96 €/t s DPH). V prvom polroku sa odviezlo 979,7t biologického 

odpadu. S odpadom zrodinných domov sa vozil aj odpad zo 7 kontajnerov umiestnených na 

sídliskách pri bytových domoch. 

Za hodnotené obdobie I. - VI. 2018 bolo v kapitole „odovzdanie biologického odpadu“ 

vyčerpaných 18.575,1€. 

 

 

 

Odovzdanie   zmesového   komunálneho  odpadu  z  rodinných  domov do firmy ecorec 

Slovensko s.r.o., Glejovka 15 Pezinok 

Zmesový komunálny odpad z nádob pri rodinných domoch (netriedený odpad) sa vozil na 

základe zmluvy o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve  do firmy ecorec Slovensko 

s.r.o. v Pezinku. Firma ecorec Slovensko s.r.o. bola v polovici minulého roka víťazom 

verejnej súťaže aj keď cenu za odber odpadu zvýšila z 28,8 €/t na 39,6 €/t s DPH. Preto sa 

musel rozpočet oproti minulosti navýšiť. Za obdobie prvého polroka sa z rodinných domov 

doviezlo na spracovanie  1114,68t odpadu. V tomto množstve je 320,02t zmesového 

komunálneho odpadu zo sídlisk, ktorý bol dovezený ako kompenzácia za neprevzatý odpad 

z rodinných domov. Fa ecorec Slovensko s.r.o. vypovedala Mestu zmluvu k 31. októbru 2018. 

Odpad z rodinných domov sa bude voziť na skládku do Dubovej. 

Za hodnotené obdobie I. - VI. 2018 bolo v kapitole „odovzdanie   zmesového   komunálneho  

odpadu  z  rodinných  domov“ vyčerpaných 44.141,34€. 
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POROVNANIE NÁKLADOV NA LIKVIDÁCIU ODPADOV V ROKOCH  2015-2017 

 

 

Rok 2015: 

počet obyvateľov 24270 

Mesto financovalo separovaný zber (sklo, papier, plasty).  

 Náklady v € Z toho náklady na 

separáty  

 miestna daň 

FO+PO+chaty 

(plnenie rozpočtu) 

Vývoz odpadu (s nákladmi 

na zb. miesto NO) 

793.631,85 135.865,56  

Uloženie na skládku 156.343,07   

ecorec-odpad z rod. domov 54.899,20   

EBA-bioodpad z rod. 

domov 

25.286,18   

 1 030.160,30  929. 093,79 

Dofinancovanie Mestom vo výške     -  101.066,60 € 

 

 

 

 

 

Rok 2016: 

počet obyvateľov 24557 

Mesto financovalo separovaný zber I. polrok. Od júla 2016 financovala separovaný zber 

OZV (NATUR-PACK). 

 Náklady v € Z toho náklady na 

separáty za 6 mes. 

 miestna daň 

FO+PO+chaty 

(plnenie rozpočtu) 

Vývoz odpadu 723.160,26 70.793,58  

Uloženie na skládku 158.745,67   

ecorec-odpad z rod. domov 56.707,79   

EBA-bioodpad z rod. 

domov 

32.210,42   

Náklady na zb. miesto NO 17.576,27   

 988.400,41  925.458,75  

Dofinancovanie Mestom vo výške        - 62.941,66€ 

 

 

 

 

Rok 2017: 

počet obyvateľov 24794 

Od 1. júla sa zmenili  (zvýšili) náklady na uloženie netriedeného odpadu na skládku a za 

odber netriedeného odpadu do fy ecorec Slovensko podľa cien, ktoré boli vysúťažené na 

obdodie ďalších 4 rokov. Aj keď náklady na separáty boli nulové, vzrástli náklady na uloženie 

netriedeného odpadu (z 32,83 €/t na 45,60 €/t s DPH) a za odber netriedeného odpadu 

z rodinných domov (z 28,8€/t na 39,6 €/t s DPH).   

Do roku 2017 boli  náklady na komunálny odpad dotované z rozpočtu mesta nad rámec 

vybraných poplatkov.  

Pri zostavovaní rozpočtu na rok 2017  s ohľadom na výšku miestneho poplatku za komunálny 

odpad a drobný stavebný odpad   sme dokázali  veľmi presne odhadnúť rozpočtované 
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finančné prostriedky. Náklady na separáty – papier, plast, sklo   hradené OZV, sa neprejavili 

ako úspora v rozpočte.  Rozpočtované prostriedky pokryli ostatné náklady za triedený zber 

zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, 

ďalej náklady spojené so zmesovým komunálnym odpadom (t.j. komunálny odpad po 

vytriedení) a biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom. 

Vďaka tomu, že financovanie podstatnej časti triedeného zberu prevzali OZV, mesto nemuselo 

poplatok zvýšiť. 

 

 Náklady v € Z toho 

náklady na 

separáty 

 miestna daň 

FO+PO+chaty 

(plnenie rozpočtu) 

Vývoz odpadu 645.528,91 0  

Uloženie na skládku 176.346,27   

ecorec-odpad z rod. domov 59.974,62   

EBA-bioodpad z rod. 

domov 

28.817,51   

Náklady na zb. miesto NO 19.850,27   

 930.517,58        935.347 

                                                                   + 4. 829,42 

 

Finančné prostriedky, ktoré v predchádzajúcich rokoch tvorili dofinancovávanie nakladania 

s odpadmi pokryl systém financovania triedeného zberu a mesto môže viac investovať 

a skvalitňovať služby pre občanov. 

 

 

 

 

 

ZIMNÁ ÚDRŽBA 

Pred začiatkom zimnej údržby si pracovníci Mesta dohodli s firmou Petmas s.r.o. rozsah prác, 

dohodli si pohotovosti vozidiel a technikov, resp. nevyhnutný rozsah údržby tak, aby bola 

zabezpečená zjazdnosť miestnych komunikácii  v meste a aj hlavných ťahov v rekreačných 

oblastiach Kučišdorf, Leitne, Slnečné údolie a Stupy. V nepriaznivom počasí Mesto v záujme 

občanov často suplovalo aj povinnosti vlastníkov komunikácií, ktoré nie sú v správe Mesta, 

napr. na  Okružnej ul. alebo ul. Žarnovických. 

Za hodnotené obdobie I. - VI. 2018 bolo v kapitole „zimná údržba“  zmluvným partnerom - 

Petmas spol. s r.o. vyčerpaných 82.862,88€, zostávajúce finančné prostriedky sú určené na 

zimnú údržbu po 15. novembri. 
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Údržba verejnej zelene a detských ihrísk - I. - VI. 2018  

 

 

A/ Zmluvný partner - PETMAS s.r.o., Pezinok 

Údržba verejnej zelene  

 

Nevyhnutné práce počas roka - t.j. „bežná údržba zelene“ - náklady vrátane DPH 

celkom :    103.586,17€ 

  

1. kosenie intenzívne,  t.j.  pokosenie,  pohrabanie  trávnika  s odvozom zhrabkov  a  

s nutným  vyzberaním odpadu v období kosenia, s dodržaním výšky trávnika do 10 cm: 

realizácia -  centrum, realizované 3 kosenia v mesiacoch apríl, máj, jún - náklady celkom 

5.729,55€ 

 

2. kosenie normálne,  t.j.  pokosenie,  pohrabanie  trávnika s odvozom zhrabkov a  s nutným  

vyzberaním odpadu v období kosenia, s dodržaním výšky trávnika do 15 cm:  

     realizácia - ostatné trávniky (najmä sídliská v poradí  Grinava,   sídl. Juh,  ul. 1.mája,    

sídl. Za hradbami, centrum - sídl. Záhradná, sídl.Moyzesova,  Muškát I,II,III, sídl. Sever, 

sídl. Starý Dvor),        

     realizované 2 kolá kosenia - I. kolo v termíne od 16.04.2018, II. kolo v termíne od 

21.05.2018 - náklady celkom  38.239,70€      

                                                                                                                                                      
3. hrabanie lístia z trávnikov - jesenné,  t.j. pohrabanie lístia s odvozom odpadu po opade  

lístia: nerealizovné v I.polroku - náklady celkom  0€ 

     

4. vyčesanie trávnikov,  t.j. jarné vyhrabanie stariny z trávnikov s odvozom odpadu: 

    realizácia - centrum 1 x ročne v mesiaci apríl - náklady celkom  1.444,84€ 

 

5. hnojenie trávnikov:  

    realizácia - úzke centrum 1 x ročne v mesiaci apríl - náklady celkom  215,17€ 

     

6. vyčistenie trávnikov pred prvým kosením,  t.j. vyzbieranie odpadkov, drobných konárov 

a kameňov na jar pred začatím kosenia s odvozom odpadu:   

    realizácia - všetky plochy, 1 x ročne v mesiaci apríl - náklady celkom  1.796,74€  

     

7. odburinenie a čistenie záhonov kríkov,  t.j. odstránenie buriny, odpadu, prípadne  

okopanie kríkov a ostrihanie poškodených  a suchých konárov s odvozom odpadu:  

    realizácia - všetky plochy priebežne v mesiacoch marec, apríl, máj, jún - náklady celkom 

3.746,65€ 

     

8. starostlivosť o vegetačné nádoby na zeleň, t.j. priebežné odburiňovanie, čistenie a 

okopanie počas vegetácie, odstránenie poškodených a suchých konárov:  

     realizácia - cca 135 ks nádob priebežne v mesiacoch apríl, máj, jún - náklady celkom  

583,42€ 

      
9.  záhony letničiek, t.j. obrobenie záhonov pred výsadbou a  po zrušení  výsadieb,  výsadba    

a  zrušenie  výsadby, nákup letničiek, priebežné odburinenie, čistenie a okopanie počas 

vegetácie:  

     realizácia - centrum priebežne (založenie záhonov v mesiaci máj, ich údržba - máj, jún)  - 

náklady celkom  650,75€  

      
10. rez živých plotov,  t.j. rez s odvozom odpadu: 

      realizácia -  všetky plochy,  1 x v mesiacoch máj, jún - náklady celkom  1.827,48€ 
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11. kosenie  burinísk,  t.j. pokosenie buriny na neupravenom teréne s pohrabaním a odvozom   

odpadu v dohodnutom intervale:  realizácia -  všetky vytypované  plochy (najmä okraje 

sídlisk), 1. kolo kosenia v mesiacoch apríl, máj, jún - náklady celkom  19.013,47€ 

 

12. zimný rez stromov, t.j. rez stromov ručne v potrebnom rozsahu, vrátane odvozu odpadu:   

     realizácia - všetky uličné stromoradia v mesiacoch január a február - náklady celkom   

5.359,60€  

       

 

13.odburinenie a čistenie mís stromov, t.j. odburinenie s okopaním intenzívne  

v navrhnutom intervale, medzi tým odstránenie odpadu podľa potreby, v misách s drťou 

doplnenie drte, príp. výmena   jej vrchnej časti :  

    realizácia - centrum v mesiaci apríl - náklady celkom  864,35€  

              

14. polievanie výsadieb, t.j. zahŕňa potrebné polievanie výsadieb v takom rozsahu, aby neboli 

poškodené suchom aj v prípade extrémne suchého leta.  

    realizácia - podľa  potreby - v mesiacoch apríl, máj, jún - náklady celkom  23.861,73€ 

       

15. odburinenie  obrubníkov  mechanické t.j. mechanické  odstránenie buriny a nánosu  

s odvozom  odpadu:  

    realizácia -  v dohodnutých lokalitách podľa potreby - v mesiaci jún - náklady celkom  

252,72€. 
 

 

        

Práce „mimo bežnej údržby zelene“- náklady vrátane DPH celkom:  32.651,00€ 

- zrušenie  vianočného stromu - náklady celkom  192,28€ 

- orezávku stromov a kríkov, rez suchých konárov, zmladzovací rez + odvoz drevného 

odpadu - náklady celkom  21.167,05€ 

- výrub drevín - náklady celkom  1.846,16€ 

- výsadba drevín - náklady celkom  4.385,41€ 

- údržba mladých stromov - náklady celkom  209,86€ 

- oprava a rozvoz lavičiek - náklady celkom  1.667,74€  

- príprava pomníkov k oslavám - náklady celkom  403,41€ 

- terénne úpravy s následným zatrávnením - náklady celkom  2.013,79€ 

- stavanie a zrušenie mája - náklady celkom  765,30€  

 

 

 

Údržba detských ihrísk  
Úplná výmena piesku vo verejne  prístupných  pieskoviskách  a  pieskoviskách v areáloch  

materských škôl - náklady vrátane DPH celkom :    26.277,83€ 

 

Oprava dvierok na oplotení DI Záhradná - náklady vrátane DPH celkom :    258,12€. 

 

 

                                                    

 

B/ Zmluvný partner     -    Žaneta Vargová - Moje hračky 
Údržba detských ihrísk v intraviláne mesta Pezinok  - obhliadky všetkých verejne 

prístupných detských ihrísk, následná oprava herných prvkov  podľa potreby, nákup 

materiálu, presun technik,  prekopávanie piesku v pieskoviskách, výroba a osadenie 
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prevádzkových poriadkov na plochu všetkých mestských  a verejne prístupných detských 

ihrísk - realizácia v mesiacoch apríl, máj, jún 2018 - náklady celkom  8.150,00€. 
 

  

Výroba a osadenie infopanelu „Park nie je smetisko“ a dreveného kŕmidla v Zámockom 

parku,  Pezinok: 

realizácia v mesiaci apríl 2018 - náklady celkom  530,00€. 

 

 

 

Na DI Žihadielko v areáli ŽŠ Fándlyho  a  DI na ISRMO Na bielenisku  a ISRMO 

L.Novomeského bola realizovaná povinná „hlavná ročná kontrola“ dodávateľmi detských 

ihrísk v hodnote 1.100,00€.      

 

 

 

C/ Zmluvný partner - PROarbor  s.r.o., Bratislava                           

                                                                                                  

1. výrub 16 ks stromov na st. cintoríne na Seneckej ulici v Pezinku:  

    realizácia v mesiaci február 2018 - náklady celkom  29.640,00€ 

 

2. odborné ošetrenie 20 ks stromov na st. cintoríne na Seneckej ulici v Pezinku:  

    realizácia v mesiaci máj 2018 - náklady celkom  19.440,00€ 

 

3. havarijný výrub 9 ks stromov na Krížnej a Kutuzovovej  ulici v Pezinku:  

    realizácia v mesiaci jún 2018 - náklady celkom  12.924,00€. 

 

 

 

 

D/ DUVYSTAV  s.r.o., Pezinok 

  

Výrub 7 ks stromov v stromoradí  a ručné vykopanie 8 ks jám v sťažených 

podmienkach na Sládkovičovej ulici v Pezinku:  realizácia v mesiaci marec 2018 - náklady 

celkom  6.240,00€ 

 

 

 

 

 

E/ Ústav ekológie lesa SAV Zvolen, Nitra  

                                 

Vypracovanie Posúdenia zdravotného stavu  a stability 22 ks vytypovaných stromov 

v meste Pezinok :  realizácia v mesiaci máj 2018 - náklady celkom  728,48€. 
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MIESTNE KOMUNIKÁCIE 

Za obdobie 1.- 6. mesiac 2018 sa v kapitole „Bežná údržba MK“ zrealizovali vysprávky 

výtlkov miestnych komunikácií, oprava prepadnutých chodníkov zo zámkovej dlažby, obnova 

a údržba vodorovného a zvislého dopravného značenia, opravy dopravných zariadení, čistenie 

kanalizačných vpustí.  

Čo sa týka jednotlivých činností z hľadiska nákladov v prvom polroku 2018, tak čiastku 

12.775,36 € tvorila obnova vodorovného dopravného začenia. Súčasťou obnovy vodorovného 

dopravného značenia bolo aj vyznačenie všetkých priechodov pre chodcov na miestnych 

komunikáciách v počte 134 priechodov rôznej dĺžky. Ďalšími činnosťami sú výmeny, 

doplnenia a opravy zvislého dopravného značenia, na ktoré bolo vynaložených  8.403,14 €. 

V tejto činnosti je zahnuté aj zakúpenie, osádzanie a vyznačenie dopravného značenia pre 

vyhradené parkovanie pre osoby ZŤP s mierou funkčnej poruchy na 50%. Mesto Pezinok 

takéto vyhradenie parkovacích miest poskytuje bezplatne. Prijatím nového VZN o psoch bolo 

nutné v centre mesta, v parčíku na sídlisku Sever a na všetkých školských zariadeniach osadiť 

informatívne značky obmedzujúce pohyb psov. Hodnota zakázky za výrobu, montáž a dovoz 

58 ks informatívnych značiek predstavovala 2.223,2 € 

Nezanedbateľná čiastka 15.289,46€ bola vynaložená na vysprávky výtlkov na MK studenou 

asfaltovou zmesou,  ktorá sa používa v zimných mesiacoch, nakoľko sa ešte nepredávajú teplé 

asfaltobetónové zmesi. V zimných mesiacoch vzniká na miestnych komunikáciách väčšie 

množstvo výtlkov, ako počas roka, z dôvodu rozmŕzania a zamŕzania asfatobetónového 

povrchu, ktorý je viac namáhaný. Aby sa predišlo dopravným nehodám a poškodeniu 

motorových vozidiel, opravy výtlkov studenou asfaltobetónovou zmesou sú vhodné riešenie 

na zabezpečenie bezpečnosti cestnej premávky počas zimných mesiacov.  Z kapitoly MK je 

tiež financovaná údržba, opravy a revízie cestnej svetelnej signalizácie na priechodoch 

v Grinave a na križovatkách Holubyho – Jesenského a pri poliklinike. Zvyšné financie vo 

výške 5.396,97€ boli vynaložené na ostatné práce na údržbe miestnych komunikácií, ako sú 

opravy prepadnutých chodníkov zo zámkovej dlažby, čistenie kanalizačných vpustí, ako aj 

osádzanie stĺpikov, ktoré bránia prejazdu motorových vozidiel po chodníkoch. Z kapitoly 

miestnych komunikácií sa taktiež hradí prenájom, montáž a dovoz dopravného značenia 

a betónových blokov na akciu „ Keramické trhy“.   

Za hodnotené obdobie I. - VI. 2018 bolo na údržbu miestnych komunikácií  zmluvným 

partnerom - Petmas spol. s r.o. vyčerpaných 41.864,93 €.   

 

Do kapitoly MK bolo zahrnuté aj asfaltovanie miestnych komunikácii použitím 

infratechnológie vysúťaženou firmou Coms, s.r.o. v rozsahu 1547m
2
. Hodnota za 1m

2
 je                 

33,6 € s DPH. Touto technológiou prebiehajú lokálne opravy komunikácií po celom meste, 

podľa priorít a nutnosti, od marca do novemba.  Spomenutá technológia pri veľkom množstve 

výtlkov je vhodnejšia a lacnejšia, ako asfaltovanie klasickým spôsobom - zarezávaním, 

vyberaním a zaasfaltovaním, pretože  pri nej nevzniká takmer žiaden odpad a tým pádom sa 

opraví viac výtlkov a nerovností komunikácii za kratší čas. 

Za hodnotené obdobie I. - VI. 2017 bolo na údržbu miestnych komunikácií  ostatnými 

dodávateľmi vyčerpaných 40.162,04€   

 

 

 

VEREJNÉ OSVETLENIE 

Z kapitoly „Údržba VO“ sa uskutočňuje bežná údržba verejného osvetlenia a vežových hodín. 

Nakoľko po vyhotovení energetického auditu verejného osvetlenia a začatí procesu výberu 

dodávateľa sa stáva aktuálnou kompletná rekonštrukcia VO v meste vykonáva sa najmä bežná 

údržba a neinvestuje sa do modernizácie jestvujúcich ešte vyhovujúcich svietidiel. 

V rámci údržby, revízií a odstraňovania závad z revízií sa staré neopraviteľné lampy postupne 

vymieňajú za výkonnejšie a úspornejšie. Okrem oprav porúch sa na svietidlách vymieňajú aj 

výbojky a žiarivky za modernejšie a najmä úspornejšie. Finančne náročné, ale potrebné sú aj 
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výmeny poškodených tzv. pätíc, chrániacich káblové rozvody na spodku stožiarov. Častým 

problémom sú aj opravy káblových porúch na starých podzemných rozvodoch. Jedná sa 

o nákladné opravy, nakoľko pri výmene rozvodov je nutné vytýčenie sietí a často aj rozsiahle 

výkopové práce a následná spätná úprava terénu a MK do pôvodného stavu. Z tejto kapitoly 

je tiež financovaná montáž resp. demontáž vianočnej výzdoby. 

Na rokovaní s dodávateľskou firmou Petmas, spol. s r.o., ktoré sa konalo v máji, bolo mestu 

oznámené, že ich dlhoročný zamestnanec, ktorý má dlhoročné skúsenosti a prax pri údržbe 

VO podal výpoveď. Firma by tak nebola schopná zabezpečiť údržbu VO v požadovanej 

kvalite a promptne riešiť opravy. Mesto sa pre tohto zamestnanca rozhodlo dať návrh na 

vzatie do pracovného pomeru, s ktorým aj súhlasil. Od mesiaca júl mesto uzavrelo pracovný 

pomer s p. Květoslavom Pavlíčkom a firma Petmas, spol. s r.o. akceptovala ukončenie 

komplexné zabezpečovanie údržby verejného osvetlenia v meste Pezinok.   

Za hodnotené obdobie I.- VI. 2017 bolo na údržbu verejného osvetlenia  vyčerpaných                 

26.538,11€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Pezinku dňa 27.08.2018 


