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Vyhodnotenie čerpania rozpočtu Služieb mesta Piešťany za rok 2019
Rozpočet príspevkovej organizácie Služby mesta Piešťany na rok 2019 bol schválený
mestským zastupiteľstvom dňa 13.12.2018 Uznesením č. 187/2018.
Celkový schválený rozpočet na rok 2019 bol vo výške:

2 906 775,00 €

−
•
o
o
•
•

2 207 305,00 €
2 207 305,00 €
0,00 €
56 490,00 €
642 980,00 €

z toho :
príspevok od zriaďovateľa (KZ 41) :
z toho : bežný transfer :
kapitálový transfer :
vlastné príjmy hlavnej činnosti (KZ 46) :
príjmy podnikateľskej činnosti (KZ 71) :

Pôvodný návrh rozpočtu príspevku od zriaďovateľa bol predložený vo výške 2 609 710,00 €.
Tento bol po dohode so zriaďovateľom znížený na sumu 2 207 305,00 €. Táto schválená výška
príspevku nezohľadňovala skutočnú potrebu finančných prostriedkov, preto sme v priebehu roka
2019 predložili Mestskému zastupiteľstvu Žiadosť o poskytnutie príspevku na zapojenie
finančných prostriedkov získaných z rozdielu výnosov a nákladov podnikateľskej činnosti po
zdanení do rozpočtu hlavnej činnosti vo výške 361 000,00 €. Táto zmena bola schválená dňa
27.6.2019 Uznesením č. 81/2019. Rovnakým uznesením bola schválená aj Žiadosť o poskytnutie
príspevku na kapitálové výdavky z rozpočtu mesta vo výške 115 000,00 €. Zmenou programového
rozpočtu mesta bol tiež navýšený rozpočet SMP v príjmovej a výdavkovej časti na prevádzku
Zberného dvora. Táto zmena rozpočtu bola schválené dňa 27.6.2019 Uznesením č. 82/2019.
Celkové schválené navýšenie rozpočtu:
−
•
o
o
•
o
o

656 400,00 €

z toho :
príspevok od zriaďovateľa (KZ 41) :
z toho : bežný transfer na Zberný dvor :
kapitálový transfer :
finančné prostriedky zo zisku PČ po zdanení zapojené do HČ (KZ 42) :
z toho : na bežné výdavky :
na kapitálové výdavky :

295 400,00 €
180 400,00 €
115 000,00 €
361 000,00 €
284 315,00 €
76 685,00 €

Do rozpočtu boli zapojené aj finančné prostriedky z predchádzajúceho účtovného obdobia:
• nevyčerpaný príspevok zriaďovateľa z roku 2018 vo výške 76 610,90 €, ktorý sme po
dohode so zriaďovateľom preúčtovali v súlade s postupmi účtovania na účet 355,
• nepoužité prostriedky z vratiek a dobropisov vo výške 662,21 €,
• finančné prostriedky vo výške 53 440,00 € určené na rekonštrukciu kvetinovej predajne,
ktoré boli schválené MsZ v roku 2018.
Rozpočet bol ďalej v príjmovej a výdavkovej časti upravený o :
• skutočne prijaté vlastné príjmy v hlavnej činnosti (KZ 46) vo výške 10 077,87 €, z toho suma
7 563,96 € predstavuje príjmy z prenájmu hrobových miest, ktoré sa prednostne používajú
na krytie výdavkov strediska 310 Správa a údržba cintorínov. Zbytok je príjem z náhrad
poistného plnenia a dobropisov.
• skutočné príjmy v podnikateľskej činnosti (KZ 71) vo výške 81 862,53 €, z toho suma
67 150,65 je zvýšeným príjmom z predaja výrobkov, tovarov a služieb, zbytok je z vratiek.
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Nevyčerpaný príspevok zriaďovateľa vo výške 76 610,90 € bol zapojený do rozpočtu našej
príspevkovej organizácie v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy v časti Finančné operácie prostredníctvom KZ 41 položka 453 a bol použitý na zabezpečenie
úloh v hlavnej činnosti.
632 Energie, voda a komunikácie 001 Energie:
•
elektrická energia
633 Materiál 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie:
•
motorová píla s príslušenstvom
633 Materiál 006 Všeobecný materiál:
•
nákup semien
•
údržbový materiál
635 Rutinná a štandardná údržba 006 Budov, objektov alebo ich častí:
•
opravy a údržba mestských komunikácií
•
výmena garážových brán v areáli SMP
637 Služby 004 Všeobecné služby:
•
likvidácia a odvoz bioodpadu
•
čistenie kanalizačných vpustí

15 079,14 €
1 013,37 €
5 977,80 €
690,19 €
5 813,59 €
2 449,20 €
19 855,05 €
25 732,56 €

Po zmenách a úpravách bola celková výška rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti
3 785 828,51 €. Skutočné príjmy boli v celkovej výške 3 694 970,37 € a výdavky vo výške
3 601 455,18 €.
Saldo za rok 2019 predstavuje čiastka 93 515,19 €, z toho :
• zostatok príspevku zriaďovateľa čiastka 65 000,27 € :
- suma 25 792,97 € predstavuje nevyčerpaný transfer zriaďovateľa na bežné výdavky, ktorý
bude zapojený do rozpočtu v roku 2020 v súlade s rozpočtovými pravidlami, tak ako
v predchádzajúcich rozpočtových rokoch. Táto čiastka bude prednostne použitá na opravu
a údržbu mestských komunikácií.
- suma 39 207,30 € predstavuje nevyčerpaný kapitálový transfer, ktorý bol po dohode so
zriaďovateľom presunutý a zapojený do rozpočtu v roku 2020. Kapitálový transfer bol
schválený v celkovej výške 115 000,00 €. Vyúčtovanie bolo zriaďovateľovi predložené
v mesiaci marec 2020 a zostatok príspevku vo výške 219,30 € bol vrátený na účet
zriaďovateľa.
• zostatok finančných prostriedkov v podnikateľskej činnosti čiastka 28 514,92 €.
Finančné prostriedky vo výške 361 000,00 €, ktoré boli zapojené do rozpočtu v časti II.
Finančné operácie KZ 42 položka 453, boli použité nasledovne :
- suma 284 315,00 € na vykrytie nedostatku finančných prostriedkov na bežné výdavky,
- suma 76 685,00 € na obstaranie kapitálových aktív.
V tabuľke nižšie (str. 3 – 5) je vyhodnotenie čerpania rozpočtu podľa jednotlivých
rozpočtových položiek s porovnaním skutočnosti v rokoch 2017 a 2018 zaokrúhlene na celé euro.
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Vyhodnotenie čerpania rozpočtu 2018
Hlavná činnosť – príjmy (príspevok zriaďovateľa, vratky, dobropisy, vlastné príjmy...)
EK
Položka
212
223
292
312
322
453
453
212
292
453

Skutočnosť

KZ
Názov
Príjmy z prenájmov
Platby za prebytočný hnuteľný majetok
Ostatné príjmy – PP, vratky, DP, iné
Príspevok zriaďovateľa – BT
Príspevok zriaďovateľa – KT
Nevyčerpaný BT z r. 2017
Spolu KZ 41 :
Prostriedky z predchádzajúcich rokov
Spolu KZ 42 :
Príjmy z prenájmov
Ostatné príjmy – PP, vratky, DP, iné
Prostriedky z predchádzajúcich rokov
Spolu KZ 46 :

Skutočnosť

Rozpočet

k 31.12.2017 k 31.12.2018 po zmenách
52 941
0
0
0
662
300
48 066
864
290
2 230 109
2 328 376
2 387 705
0
0
115 000
56 102
132 376
77 273
2 387 218
2 462 278
2 580 568
0
24 526
414 440
0
24 526
414 440
0
58 293
55 664
0
22 598
10 314
36 234
0
0,00
36 234
80 891
65 978

41
41
41
41
41
41
42
46
46
46

Skutočnosť
k
31.12.2019
0
0
0
2 307 305
115 000
77 273
2 499 578
413 504
413 504
55 664
8 314
0
63 978

Hlavná činnosť - výdavky
611
621
623
625
627
631
632
633
634
635
636
637
714
632
633
634
635
636
637
713
714
716
717

Funkčný plat vrátane náhrad
Poistné do VšZP
Poistné do ostatných ZP
Poistné do SP
Príspevok do DDP
Cestovné náhrady
Energie, voda, komunikácie
z toho energie :
Materiál
z toho všeobecný materiál :
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
z toho údržba budov, objektov :
Nájomné za nájom
Služby
z toho všeobecné služby :
Nákup strojov, prístrojov, zariadení.....
Spolu KZ 41 :
Energie, voda, komunikácie
z toho energie :
Materiál
z toho všeobecný materiál :
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
z toho údržba budov, objektov :
Nájomné za nájom
Služby
z toho všeobecné služby :
Nákup strojov, prístrojov, zariadení ....
Nákup DP všetkých druhov
Prípravná a projektová dokumentácia
Realizácia stavieb a techn. zhodnotenia

41
41
41
41
41
41
41

859 523
73 418
8 570
209 299
10 042
699
292 113
277 702
140 361
98 507
178 828
203 723
158 806
954
247 749
99 958
0,00
2 225 279
0

913 379
79 080
9 106
227 183
10 604
534
278 254
258 030
270 619
218 885
167 483
173 289
157 787
1 023
254 450
114 941
0,00
2 385 005
0

0

0

0
0

0
0

42

0
0

0
0

42
42
42
42

0
0
0
0

3 218
16 696
4 612
0

41
41
41
41
41
41
42
42

42
42
42
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1 136 112
90 379
16 136
272 773
15 213
826
243 473
229 762
189 229
142 951
117 315
113 554
100 208
842
269 716

1 118 136
88 342
16 136
268 204
14 926
826
241 880
228 814
188 525
142 951
117 315
113 554

115 000
2 580 568
74 346
66 107
61 071
47 689
44 887
49 763

75 793
2 434 578
74 346
66 107
61 071
47 689
44 887
49 763

101
54 147
33 585
5 274
0
0
59 376

101
54 147
33 585
5 270
0
0
59 061

842
190 099

718
611
621
623
625
627
631
632
633
634
635
637
711
713
714

Rekonštrukcia a modernizácia
Spolu KZ 42 :
Funkčný plat vrátane náhrad
Poistné do VšZP
Poistné do ostatných ZP
Poistné do SP
Príspevok do DDP
Cestovné náhrady
Energie, voda, komunikácie
Materiál
z toho všeobecný materiál :
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
z toho údržba budov, objektov :
Služby
z toho dane :
Nákup nehmotných aktív - licencie
Nákup strojov, prístrojov, zariadení ....
Nákup DP všetkých druhov
Spolu KZ 46 :
Saldo :
z toho nevyčerpaný BT zriaďovateľa :

Podnikateľská činnosť
212
222
223
292
453

633
634
635
637
713
716
718

46
46
46
46
46
46
46
46

0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

46
46

0,00
0,00

46

0,00

46
46
46

7 470,00
1 228
27 536
36 234
161 939
132 376

71
71
71
71
71

90 357
0
545 434
2 350
0
638 141

65 475
414 440
24 693
873
97
2 881
160
10
3 388
12 351
7 172
4 227
6 327
3 714
10 971
3 151
0
0
0
65 978

64 858
413 504
24 693
873
97
2 881
160
10
3 388
12 351
7 172
4 227
6 327
3 714
10 971
3 151
0
0
0
63 978
65 000
25 793

93 075
136
558 254
3 872
12 223
667 560

90 000
150
617 931
16 762
0
724 843

84 430
0
617 931
15 549
0
717 910

203 320
17 478
1 942
51 248
1 033
24
41 162
34 041
99 553
91 027
12 237
45 127
32 330
174 584
142 199
0
0
11 842
659 550
8 010

236 720
19 783
3 584
57 725,22
1 826
120
30 127
20 155
113 036
100 005
13 070
64 666
50 389
173 975
145 218
1 309
280
8 621
724 843

236 720
18 753
3 584
57 700
1 826
68
22 961
15 077
106 206
100 005
7 626
55 900
50 389
167 841
145 218
1 309
280
8 621
689 395
28 515

výdavky

-

Funkčný plat vrátane náhrad
Poistné do VšZP
Poistné do ostatných ZP
Poistné do SP
Príspevok do DDP
Cestovné náhrady
Energie, voda, komunikácie
z toho energie :
Materiál
z toho všeobecný materiál :
Dopravné
Rutinná a štandardná údržba
z toho údržba budov, objektov :
Služby
z toho dane :
Nákup strojov, prístrojov, zariadení,...
Prípravná a projektová dokumentácia
Reko prev.strojov, prístrojov, zariadení..
Spolu KZ 71 :
Saldo :

0
24 526
14 842
1 356
153
4 328
76
465
4 413
20 200
15 257
641
14 742
13 261
19 675
13 230
0,00
0,00
0,00
80 891
77 273
76 611

príjmy

-

Príjmy z prenájmov
Pokuty, penále a sankcie
Predaj výrobkov, tovarov a služieb
Ostatné príjmy – PP, vratky, DP, iné
Prostriedky z predchádzajúcich rokov
Spolu KZ 71 :

Podnikateľská činnosť
611
621
623
625
627
631
632

42

71
71
71
71
71
71
71

177 781
15 282
1 698
42 735
787
8
29 458
20 926
91 853
86 637
7 612
11 912
7 236
169 983
140 053
0
0
0
549 109
89 032

71
71
71
71
71
71
71
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Príjmová a výdavková časť rozpočtu hlavnej činnosti :
Rozpočet v rámci hlavnej činnosti pozostával z :
• príspevku zriaďovateľa na bežné výdavky, ktorý bol po zmenách v celkovej výške
2 387 705,00 €, skutočné plnenie bolo vo výške 2 307 305,00 €,
• príspevku zriaďovateľa na kapitálové výdavky, v roku 2019 bol vo výške 115 000,00 €,
určený na obstaranie úžitkových motorových vozidiel a malotraktora s príslušenstvom,
• z nevyčerpaného bežného transferu z predchádzajúceho účtovného obdobia vo výške
77 273,11 €,
• z vlastných príjmov :
• z prenájmov hrobových miest, v roku 2019 to bola čiastka 55 663,96 €,
• z náhrad poistného plnenia vo výške 3 553,49 €,
• z dobropisov a vratiek, suma 6 760,42 €, plnenie bolo vo výške 4 760,42 €,
• finančných prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení zapojených do hlavnej
činnosti vo výške 361 000,00 €.
Kapitálový transfer od zriaďovateľa bol použitý v súlade s uzneseniami Mestského
zastupiteľstva na nákup :
• malotraktora Kubota v obstarávacej cene (OC) 24 867,90 €,
• motorového vozidla Renault Trafic v OC 24 400,00 €,
• motorového vozidla Renault Master R30 so sklopným valníkom v OC 26 524,80 €,
• motorové vozidlá Dacia Dokker Artctica – 3 ks (12 996,00 €), v OC 38 988,00 €.
Prostriedky zapojené do rozpočtu určené na kapitálové výdavky boli použité v súlade so
schváleným uznesením MsZ a použité na :
• nákup tlakového čističa Kärcher v OC 2 063,40 €,
• obstaranie klimatizačných zariadení v administratívnych priestoroch na cintoríne
Bratislavská v OC 3 206,80 €,
• rekonštrukciu kamerového systému v areáli SMP v OC 4 011,00 €,
• dokončenie prestavby kvetinovej predajne vo výške 5 936,00 €,
• realizáciu stavebných úprav a modernizáciu parkovacieho systému na parkovisku
Nálepkova v celkovej hodnote 60 847,52 €.
Jednotlivé rozpočtové podpoložky boli v rámci schváleného rozpočtu vo finančnom
výkaze FIN 1-12 upravené presunutím finančných prostriedkov v rámci rozpočtových opatrení tak,
aby boli skutočné výdavky kryté rozpočtom.
Stredisko 310 Správa a údržba cintorínov si v rámci hlavnej činnosti pokrýva svoje výdavky
prednostne vlastnými príjmami, ktoré plynú prevažne z prenájmu hrobových miest (KZ 46).
Oproti porovnávaným rokom bol nárast výdavkov na položkách súvisiacich s výplatou miezd a
odvodmi 611, 621, 623 a 625 a to z dôvodu 10 % navýšenia mzdových taríf a s tým súvisiacich
odvodov. Malý nárast bol na položke 632 Energie, ostatné položky sú porovnateľne nižšie.
Príjmová a výdavková časť rozpočtu podnikateľskej činnosti :
Rozpočet v rámci hlavnej činnosti pozostával z :
• príjmov z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 90 000,00 €, skutočné plnenie
bolo vo výške 84 430,21 €,
• príjmov za predaj výrobkov, tovarov a služieb vo výške 617 930,65 €,
• náhrad poistného plnenia, dobropisov, vratiek RZZP ...vo výške 16 911,88 €, plnenie bolo
vo výške 15 549,21 €.
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Príjmy v podnikateľskej činnosti tvoria najmä tržby z parkovného, ktoré predstavujú najvyšší
podiel. Zvyšnú časť predstavujú tržby z pohrebných a cintorínskych služieb, tržby v kvetinovej
predajni, z predaja výrobkov vlastnej výroby v záhradníctve a príjmy z prenájmu nebytových
priestorov a stĺpov verejného osvetlenia.
Podrobnejší rozbor použitých finančných prostriedkov je uvedený nižšie pri jednotlivých
strediskách organizácie.
Majetok Služieb mesta Piešťany :
Naša účtovná jednotka eviduje celkový neobežný majetok v obstarávacej hodnote
35 225 895,80 €, z toho dlhodobý nehmotný majetok bol ku koncu účtovného obdobia vo výške
55 131,26 €, dlhodobý hmotný majetok vo výške 35 170 764,54 € a obstaranie vo výške (účet 042)
28 254,80 €. Majetok zverený do správy zriaďovateľom bol k 31.12.2019 v obstarávacej hodnote
35 016 800,93 €, zvyšok predstavuje majetok obstaraný z vlastných zdrojov používaný v hlavnej
a podnikateľskej činnosti.
Zostatková hodnota majetku zvereného do správy (konsolidovaný účet 355) bola k 31.12.2019
vo výške 13 814 406,53 € a zostatková hodnota majetku obstaraného z vlastných prostriedkov
organizácie bola vo výške 361 523,78 €.
V priebehu roku 2019 nám bol zriaďovateľom do správy zverený majetok v celkovej
obstarávacej hodnote 2 378 842,19 € :
:
• rekonštrukcia odvodňovacích žľabov Nitrianska, Teplická a Rázusova ulica 38 085,78 €,
• rozšírenie parkovacích miest na sídlisku A.Trajana 89 674,01 €,
• nasvietenie priechodu pre chodcov II/499 ulice Krajinská-Hollého 11 321,38 €,
• nasvietenie priechodu pre chodcov II/499 ulice Krajinská-Komenského 8 782,61 €,
• nasvietenie priechodu pre chodcov II/499 ulice Krajinská-Komenského (bývalá Chirana)
10 664,00 €,
• nasvietenie priechodu pre chodcov II/499 Brezová ulica pri ZŠ, Dominika Tatarkukrižovatka s ulicou Školská 20 790,00 €,
• pentagonové ihrisko v sídliskovom vnútrobloku na ulici Brezová 2 073,55 €,
• detské ihrisko A.Trajan „Lanová loď“ – navýšenie o malé futbalové ihrisko za lanovou
loďou 1 960,20 €,
• nasvietenie priechodu pre chodcov ulica Pod Párovcami 19 023,43 €,
• vybudovanie spevnenej plochy a osadenie prístrešku pre autobusovú zastávku Kocurice
stred 1 smer z Piešťan 14 943,18 €,
• rekonštrukcia chodníkov na ulici Pod Párovcami 155 055,02 €,
• rekonštrukcia komunikácie na ulici Rastislavova 234 511,19 €,
• mestský mobiliár – parkové lavičky, parkové sedenia, stolnotenisové stoly a hracia plocha
športového ihriska v mestskom parku 18 969,23 €,
• mobiliár ako súčasť revitalizácie vodného toku Dubová 23 553,00 €,
• mestský mobiliár ulice Vážska, Valová pri Žihadielku 5 582,46 €,
• mestský mobiliár na ulici Scherera vo vnútrobloku 6 790,96 €,
• informačné vitríny (5 ks) a smerová tabuľa 3 120,00 €
• verejná cyklopumpa 1 794,00 €,
• zberný dvor 1 045 152,46 €,
• inventár zberného dvora 131 366,40 €,
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•
•
•
•
•
•
•

traktor Kubota s príslušenstvom, prednou šípovou radlicou, návesom, drvičom
a štiepkovačom pre potreby zberného dvora 122 052,00 €,
nakladač s hydraulickou funkciou, lyžica s horným hydraulickým pridržiavačom
s drapákmi, vidly paletové otočné a predná radlica šípová pre zberný dvor 23 844,00 €,
osvetlenie pre detské ihrisko Žihadielko a športovisko Workout na Vážskej ulici 3 821,46 €,
rekonštrukcia fontány Chlapci s rybkami 9 942,00 €,
rekonštrukcia pamiatky „Pomník oslobodenia“ 29 940,00 €,
rekonštrukcia chodníkov Sasinkova ulica 166 151,93 €,
technická infraštruktúra obytného súboru Heinola 177 381,58 €.

Zo správy nám bol protokolom odňatý majetok vo výške 389 203,86 € :
• Kolonádový most z dôvodu rekonštrukčných prác.
Z prostriedkov zo zisku podnikateľskej činnosti po zdanení bol v rámci hlavnej činnosti
obstaraný a zaradený majetok v celkovej hodnote 136 177,59 € :
• rekonštrukcia Kvetinovej predajne – prístavba 66 048,98 €,
• klimatizačné zariadenia do priestorov na cintoríne Bratislavská 3 ks 3 206,80 €,
• tlakový čistič Kärcher 2 063,40 €,
• rekonštrukciu kamerového systému v areáli SMP 4 011,00 €,
• rekonštrukcia a modernizácia parkovacieho systému na Nálepkovej ulici 60 847,41 €.
Z prostriedkov v rámci podnikateľskej činnosti bol obstaraný a zaradený majetok v hodnote
10 210,00 € :
• rekonštrukcia a modernizácia parkovacieho vjazdového terminálu, ktorý bol po poškodení
búrkou v havarijnom stave 8 621,00 €,
• informačná tabuľa k parkovaciemu systému 1 309,00 €,
• geodetické vytýčenie pre dopravné riešenie parkoviska na ulici Nálepkova 280,00 €.
Z kapitálového transferu zriaďovateľa bol v rámci hlavnej činnosti obstaraný a zaradený
majetok v hodnote 49 267,90 € :
• malotraktor Kubota v obstarávacej cene (OC) 24 867,90 €,
• motorové vozidlo Renault Trafic v OC 24 400,00 €.
V roku 2019 sme na základe vykonanej inventarizácie vyradili fyzicky opotrebovaný,
nefunkčný a znehodnotený hmotný majetok v celkovej obstarávacej cene 35 652,09 €.
Narastajúce množstvo zvereného majetku priamo úmerne súvisí so zvýšenými výdavkami na
jeho opravy a údržbu.
Zamestnanosť :
Služby mesta Piešťany dlhodobo bojujú s problémom zamestnania a udržania si kvalifikovaných
odborníkov, čo má za následok časté personálne zmeny na jednotlivých strediskách. Hlavným
dôvodom je nedostatok mladých perspektívnych zamestnancov a možnosti ich adekvátneho
finančného ohodnotenia. V blízkej budúcnosti budú Služby mesta Piešťany práve z tohto dôvodu
čeliť nedostatku odborných zamestnancov, pretože veľká časť je v súčasnosti v dôchodkovom veku
alebo sa k tejto hranici blíži.
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K 31.12.2019 mali Služby mesta Piešťany 134 zamestnancov. V priebehu roka 2019 nastúpilo
do pracovného pomeru celkom 35 nových zamestnancov + 4 na dohodu a odišlo 23 zamestnancov
+ 2 na dohodu.
Spotreby energií a vody :
Verejné osvetlenie :
Pravidelnou mesačnou kontrolou verejného osvetlenia a odpisom stavu elektromerov sledujeme
spotrebu jednotlivých odberných miest z dôvodu vyhodnotenia spotreby. V súčasnosti je na území
mesta 3 308 ks podperných bodov - stĺpov verejného osvetlenia a 3 630 ks svietidiel. Spotreba
odobratej elektrickej energie verejného osvetlenia bola celkom 1 391 136 kWh v celkovom
finančnom vyjadrení 208 522,87 € bez DPH.
Svetelná signalizácia :
- spotreba elektrickej energie : 43 050 kWh za 6 545,12 € bez DPH.
Cintoríny vrátane kvetinovej predajne :
- spotreba elektrickej energie : 52 233 kWh za 7 796,35 € bez DPH,
- spotreba vody : 194 mᶟ za 424,38 € bez DPH vrátane zrážkovej vody.
Polievacie zariadenie v parku :
- spotreba elektrickej energie : 781 kWh za 300,04 € bez DPH
Záhradníctvo Kanada :
- spotreba elektrickej energie : 16 853 kWh za 2 895,63 € bez DPH,
- spotreba vody : 216 mᶟ za 159,80 € bez DPH,
- spotreba plynu : 43 939 mᶟ za 14 891,83 € bez DPH.
Budovy ostatné (Staničná, A. Hlinku) :
- spotreba elektrickej energie : 3 292 kWh za 680,33 € bez DPH,
- spotreba vody : 185 mᶟ za 647,66 € bez DPH vrátane zrážkovej vody.
Administratívna budova (Valová), dielne a garáže :
- spotreba elektrickej energie 41 959 kWh za 6 739,94 € bez DPH,
- vykurovanie a ohrev TÚV spotreba 60 377 m3 za 21 543 ,41 € bez DPH,
- spotreba vody 1 362 mᶟ za 7 008,89 € vrátane zrážkovej vody.
Prevádzka fontán :
- spotreba elektrickej energie : 23 901 kWh za 4 400,17 € bez DPH,
- spotreba vody : 2 582 mᶟ za 4 166,19 € bez DPH.
Prevádzkovanie ľadovej plochy pri OD Prior :
- spotreba elektrickej energie : 28 176 kWh za 3 962,88 € bez DPH.
Parkoviská a trhoviská :
- spotreba elektrickej energie : 7 890 kWh za 1 647,84 € bez DPH,
- spotreba vody a stočné : 412 mᶟ za 1 553,73 € bez DPH vrátane zrážkovej vody.
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Zberný dvor - Žilinská 122 (spotreba za obdobie X-XII/2019) :
- spotreba vody 6 mᶟ za 4,44 € bez DPH,
- spotreba elektriny 4 551 kWh za 659,37 € bez DPH.
Služby mesta Piešťany zabezpečujú svoju činnosť prostredníctvom stredísk:
100 úsek riaditeľa organizácie
200 ekonomicko-obchodné stredisko
310 pietne služby - správa a údržba cintorínov
312 pietne služby - pohrebné služby
315 pietne služby - kvetinová predajňa
320 stredisko verejnej zelene
325 stredisko skleníkového hospodárstva
330 stredisko údržby
340 parkoviská
345 trhoviská
350 stredisko správy budov a objektov
360 zberný dvor
Nižšie v texte je vyhodnotené čerpanie rozpočtu a popis prác a činností v rozpočtovom roku
podľa jednotlivých stredísk organizácie.
•

Úsek riaditeľa organizácie a Ekonomicko-obchodné stredisko
Tieto dve strediská zabezpečujú v rámci svojej pôsobnosti riadenie organizácie, ktoré zahŕňa
všetky aktivity od nastavenia systému riadenia, kontroly, hodnôt a pravidiel organizácie,
nastavenie organizačnej štruktúry a koordináciu strategického riadenie až po bežnú dennú operatívu
procesov a výkonnosti. Cieľom je komplexne podporovať celkové efektívne fungovanie organizácie.
Počet administratívnych zamestnancov oboch stredísk vrátane riaditeľky organizácie je 11
(riaditeľka, právnička, asistentka riaditeľky, pracovník BOZP a PO, vedúca ekonómka, dve
účtovníčky, referentka pokladne, referentka pre personalistiku a mzdy, referentka pre správu
majetku a referentka fakturácie a výkazníctva).
Celkové výdavky stredísk 100 a 200 hradené z príspevku zriaďovateľa predstavovali v roku
2019 sumu 181 385 €. Časť výdavkov oboch stredísk na mzdy, odvody, zákonné sociálne náklady
a materiál je hradená z príjmov podnikateľskej činnosti.
Vybrané prevádzkové výdavky strediska :
• spotreba kancelárskeho materiálu vrátane cartrigov čiastka 941 €,
• obstaranie drobného hmotného majetku čiastka 5 250 € – mobilné telefóny, pokladnička,
prezentačný stojan, počítačová zostava, notebook, tlačiareň, nábytková zostava do
kancelárie, kancelárske kreslo (výmena kancelárskeho nábytku, ktorý nezodpovedal
bezpečnostným požiadavkám a začal sa rozpadávať), tlakomer,
• poštové a telekomunikačné služby čiastka 3 182 €.
Úsek riaditeľky (100) vykonáva a zabezpečuje nasledovné činnosti :
•
•

sekretariát - vystavovanie a zverejňovanie objednávok, archív, registratúra, www stránka,
nákup kancelárskych potrieb, správa odkazov pre starostu,
právnik organizácie - verejné obstarávanie, zmluvy, súdne spory, interné predpisy,
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•
•

BOZP, CO, PO - školenia pracovníkov (napr. zvárači, obsluha plošín, pilčíci, krovinorezci,
obsluha vysokozdvižných plošín), zabezpečovanie OOPP, evidencia a kontrola hasiacich
prístrojov, evidencia a správa pracovných úrazov,
zabezpečenie IT služieb.

Stredisko ekonomicko-obchodné (200) vykonáva a zabezpečuje nasledovné činnosti :
•
•
•
•
•
•
•
•

ekonomicko-obchodná agenda, pokladňa, cestovné príkazy, telekomunikačné služby,
vedenie evidencie zmlúv nájomcov, stravné lístky,
komplexné spracovanie účtovníctva a výkazníctva,
rozpočet organizácie,
evidencia majetku mesta zvereného do správy, jeho zaraďovanie a odpisovanie,
mzdová a personálna politika organizácie,
archivácia dokumentov,
poistné udalosti – evidencia a administratívna agenda.

Stredisko pietnych služieb (cintorínske a pohrebné služby, kvetinová predajňa)
Stredisko vykonáva a zabezpečuje nasledovné činnosti:
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

správa pohrebiska - vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebísk, evidencia
hrobových miest a platieb za hrobové miesta, prijímanie platieb za hrobové miesta,
vyhotovovanie nájomných zmlúv a potvrdení o zaplatení s výstupom z registračnej
pokladne, administratívna agenda,
vykopanie a zasypanie hrobu, vykonávanie exhumácie,
úprava hrobu a jeho následná údržba,
plánovanie a vytyčovanie nových hrobových a urnových miest, rušenie hrobových miest,
údržba domov smútku, pohrebísk, kvetinovej predajne, ciest a chodníkov pohrebísk,
zhotovenie a predaj základov pod príslušenstvo hrobu,
počiatočná starostlivosť o ľudské pozostatky,
úprava ľudských pozostatkov a ich ukladanie do rakvy,
preprava ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,
miestna preprava, prenos rakvy a pochovanie,
vybavovanie a organizácia pohrebných obradov, vyhotovovanie smútočných oznámení,
vedenie evidencie o zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami,
predaj rakiev a smútočných potrieb,
predaj kvetov, kahancov a doplnkového tovaru, príjem a výdaj tovaru, maloobchod,
výroba a predaj vencov a smútočných kytíc,
údržba vyhradenej zelene a mobiliáru na pohrebiskách,
údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov,
výkon zimnej údržby mestských komunikácií na pohrebiskách.

Činnosť strediska zabezpečuje 13 zamestnancov:
• 1 vedúca strediska
• 1 referentka strediska
• 4 pracovníci na údržbe cintorínov
• 2 pracovníci – hrobári
• 2 pracovníci – hrobári - vodiči
• 3 pracovníčky v kvetinovej predajni
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Stredisko správy a údržby cintorínov (310)
Toto stredisko je v rámci hlavnej činnosti zriadené na správu a údržbu pohrebísk. V roku 2019
zabezpečovalo údržbu troch pohrebísk na území mesta Piešťany :
• Bratislavská cesta s rozlohou 59 512 m2
• Žilinská cesta s rozlohou 28 482 m2
• Kocurice miestna časť s rozlohou 2 202 m2
Tržby z prenájmu hrobových miest predstavujú vlastné príjmy, ktoré stredisko prednostne
používa na krytie svojich výdavkov. V roku 2019 bolo uzavretých 927 nájomných zmlúv na hrobové
miesta a tržby z nich boli vo výške 55 564 €. Výdavky hradené z príspevku zriaďovateľa
predstavovali čiastku 47 833 €.
Vybrané prevádzkové výdavky strediska :
• údržbový materiál a náhradné diely čiastka 5 006 €,
• drobný hmotný majetok čiastka 3 673 € – motorový fukár, postrekovač, mobilný telefón,
nábytková zostava do kancelárie, regály, kontajner so zámkom, chladnička, počítačová
zostava, rebríky, kancelárske kreslo, stoličky do miestnosti pre zákazníkov,
• spotreba elektrickej energie čiastka 2 807 €,
• vývoz odpadu čiastka 3 877 €,
• daň z nehnuteľnosti čiastka 17 871 €.
Stredisko pohrebných služieb (312)
Bolo zriadené na výkon podnikateľskej činnosti. Tržby z predaja služieb a pietneho tovaru boli
v roku 2019 vo výške 106 106 €.
V roku 2019 stredisko zabezpečilo celkovo 306 pohrebných obradov, z toho mimo mesta ich
bolo 19. V porovnaní s rokom 2018 sme zaznamenali pokles o 20 pohrebných obradov.
Pochovaných do hrobu bolo celkovo 177 osôb a kremačných rozlúčok bolo 110.
Prehľad pohrebov v roku 2019 :
Žilinský
cintorín

Bratislavský
cintorín

M.časť
Kocurice

Spolu
Piešťany

Mimo
mesta

Nový hrob

16

23

0

57

2

Jestvujúci hrob

41

88

3

132

14

Rozlúčka

39

77

0

110

3

Spolu

96

188

3

288

19

Kvetinová predajňa (315)
V rámci podnikateľskej činnosti poskytuje služby spojené s predajom pietneho tovaru, vencov,
kvetov, kvetinových kytíc, aranžmánov a doplnkového tovaru. Tržby dosiahli v roku 2019 výšku
91 264 €.
V roku 2019 bola dokončená prestavba – rozšírenie kvetinovej predajne. Touto investíciou sa
rozšírili doterajšie predajné a administratívne plochy, čím vznikol priestor na skvalitnenie
cintorínskych a pohrebných služieb, rovnako tak na skvalitnenie služieb poskytovaných kvetinovou
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predajňou, ktorá môže rozšíriť svoju ponuku o kvetinové aranžmány, rozšíriť počet a rôznorodosť
rezaných a črepníkových kvetín a vo všeobecnosti ponúknuť rozmanitejší tovar. Nové plochy
zabezpečia dôstojnejší a intímnejší priestor pri vybavovaní pohrebov a prenájmoch hrobových miest.
•

Stredisko verejnej zelene (záhradnícke práce, trávniky, dreviny) a Stredisko skleníkového
hospodárstva a manipulačná plocha BIO odpadu
Stredisko vykonáva a zabezpečuje nasledovné činnosti :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

údržba 112 ha zelených verejných plôch,
údržba vyhradenej zelene pohrebísk,
údržba cca 11 tisíc stromov verejnej a vyhradenej zelene mesta Piešťany, výsadba stromov,
výrub stromov, frézovanie pňov, rezy stromov a krov,
údržba líniových živých plotov,
údržba a výsadba kríkov,
výsadba a údržba kvetinových záhonov,
údržba detských pieskovísk,
údržba štrkových plôch, chodníkov, spevnených plôch, parkovísk,
polievanie výsadieb, údržba závlahového systému,
zabezpečuje a inštaluje vianočné stromy, strom Máj, veľkonočnú výzdobu,
tvorba výsadbových plánov záhonov,
správa a údržba skleníkov a areálu skleníkového hospodárstva Kanada,
dopestovanie letničiek a dvojročiek pre výsadbu mesta a voľný predaj,
pestovanie trvaliek, okrasných drevín a črepníkového materiálu,
predaj kvetín v objekte areálu,
výsadba nádob mobilnej zelene,
chemická ochrana uličných stromoradí,
výroba vlastnej kompostovej zeminy počas celého roka pre vlastné potreby,
výzdoba mesta rastlinným materiálom pri príležitosti otvorenia a ukončenia letnej kúpeľnej
sezóny (OLKS),
triedenie a drvenie biologicky rozložiteľného odpadu z mesta Piešťany,
zabezpečenie zhodnotenia BRO v zazmluvnenej kompostárni,
údržba Kolonádového mosta – umývanie sklených výplní, čistenie stavebných súčastí,
zabezpečovanie VOO (vlastná ochrana objektov),
údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov,
technická podpora (merlo, traktory, píly) pri víchriciach a mimoriadnych udalostiach,
výkon zimnej údržby mestských komunikácií,
odborne vypomáha pri údržbe mestských cintorínov.

Stredisko verejnej zelene (320)
Stredisko bolo zriadené na výkon hlavnej činnosti. Celkové výdavky strediska kryté príspevkom
zriaďovateľa boli v roku 2019 vo výške 637 554 €. Tržby z predaja služieb v rámci podnikateľskej
činnosti boli vo výške 13 269 €.
Vybrané prevádzkové výdavky strediska :
• zimná údržba komunikácií čiastka 29 102 €,
• údržba detských pieskovísk čiastka 5 773 €,
• doplnenie drevnej štiepky a riečneho kameňa na detských ihriskách čiastka 3 173 €,
• chemické ošetrenie stromov pagaštanu konského čiastka 4 673 €,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

spracovanie BIO odpadu od občanov, zberného strediska mesta Piešťany (I-X/2019)
a údržby verejnej zelene čiastka 34 240 €,
odburinenie štrkových a spevnených plôch, obrubníkov MK a MCH čiastka 2 029 €,
údržbový materiál a náhradné diely čiastka 19 127 €,
náradie a pomocné zariadenia čiastka 1 213 €,
rastlinný materiál, osivá čiastka 6 991 €, z toho nákup stromov 1 187 €,
pohonné hmoty čiastka 47 213 €,
drobný hmotný majetok čiastka 8 078 € (kancelársky nábytok, PC zostava, tlačiareň,
hydraulický lis, motorová píla, plotostrih, nitovačka, krovinorez, ručné pílky, motorový
fukár, zverák, zdvihák...),
opravy a údržba prístrojov a zariadení – motorových píl, štiepkovača, krovinorezov,
kosačiek, miešacieho vozidla Zago ... čiastka 14 948 €,
opravy a údržba dopravných prostriedkov a mechanizácie – traktorov, polievacieho vozidla
MAN, traktorových vlečiek, referenčných vozidiel ... čiastka 23 841 €.

Vyprodukovaný bioodpad z údržby verejnej zelene, cintorínov, od obyvateľov mesta a zo
zberného dvora sa spracováva drvením vozom ZAGO 13 m³ v areáloch Zberného strediska
a Skleníkového hospodárstva. Spracovaný BIO odpad z mesta a zberného strediska sa odváža
na manipulačnú plochu v objekte Skleníkového hospodárstva. Tieto činnosti sú zabezpečované
denne 2 pracovníkmi strediska.
Pri jednoduchých prácach údržby verejnej zelene vypomáhali v spolupráci s ÚPSVaR
Piešťany poberatelia dávok v hmotnej núdzi. Takúto spoluprácu plánujeme aj v roku 2020.
Činnosť strediska personálne zabezpečovalo 37 (od 10/2019 38) pracovníkov :
Vedúci strediska
3 majstri – 1 certifikovaná arboristka, záhradníčka,
záhradník, trávnikár
správca zelene
1 mechanik- opravár, kosačkár
1 záhradník, pilčík, plošinár, absolvent
kurzu rezu stromov – ISA Slovensko
1 záhradná a krajinná architektka
3 záhradníčky
1 záhradník -pilčík - chemická ochrana rastlín
3 záhradníčky, absolventky Kurzu rezu stromov
ISA Slovensko
1 záhradníčka – arboristka
1 záhradníčka – pilčíčka, absolventka Kurzu rezu
stromov ISA Slovensko
1 záhradníčka – arboristka – pilčíčka - plošinárka
8 vodičov – strojníkov
1 vodič – strojník– plošinár
1 vodič – pilčík, absolvent Kurzu rezu stromov
ISA Slovensko
4 strojníci- obsluha kosačiek
1 strojník – obsluha kosačky, pilčík, plošinár
absolvent Kurzu rezu stromov ISA Slovensko
6 obsluha krovinorezov
2 vodiči – arboristi – plošinári - pilčíci
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Prehľad technického vybavenie strediska 2019 :
Popis
Poč.
Motorové samohybné kosačky
10
Multifunkčné zariadenie ISEKY
2
Ručná motorová kosačka
2
Kosačka ŽTR za traktor
1
Krovinorezy
12
Traktory, malotraktor
5
Traktorové prívesy
4
MAN TGN
1
Vysávač lístia Lasky
1
Postrekovač Statjer za kosačku
1
Fréza pňov
1
Motorová jednotka Vari +príslušenstvo
2
Plotostrih motorový
3
Motorové vozidlo FABIA Junior
1
Multicar M 27
1
Motorové reťazové píly
12
Vyvetvovacie motorové píly
2
Motorové vozidlo Ford Tranzit s prívesom
1
IvecoDaily – vysokozdvižná plošina 14 m
1
Agresívna motorová kefa CRAMER
1
Štiepkovač konárov Negri
1
Motorové vozidlo Renault Trafic
1
Avia MP 13
1
Prívesné vozíky
2
Miešací Bio voz Zago
1
Chrbotý fúkač
7
Kosačka na dial. ovládanie Spyder
1
Nákl.vozidlo Ford Pritsche Doka s výbavou
1
Kosačka Husquarna R316 AWD-Rider
1

Rok výroby
2000-2011, 2016, 2017
2007, 2014
2006, 2018
2005
2007,2009,2015,2016,2018
1983,2007,2014, 2019
1957,1984,2009,2015
2014
2006
2003
2009
2002 + 2017
2007,2013
2006
2012
2007,09,2013,14,16,17,18
2018
2001
2009
2018
2014
2010
1998
2008, 2014
2014
2005,2007,2011,2013,2018
2014
2018
2018

Počty kosieb trávnatých plôch podľa rozpisu lokalít roku 2019 :
Lok Popis
Počet Lok Popis
1 Bodona
5
17 A. Dubčeka
2 Kláštorská
5
18 Vážska
3 Sídlisko Vodárenská
5
19 Veterná
4 Sídlisko A. Hlinku II.
6
20 Kukoreliho
5 Teplická - Pentagon
5
21 Hurbanova
6 Staničná
5
22 Vrbovská cesta
7 Sídlisko A. Hlinku I.
6
23 Krajinská
8 Rumunský pomník
4
24 Sídlisko Juh
9 Pod Párovcami
4
25 Sídlisko A. Trajan
10 Sídlisko Valová
5
26 Sídlisko N. Teslu
11 Rekreačná
5
27 Kocurice
12 Rekreačná SPŠZ
3
28 Mestský park
13 Hlboká
4
A Námestie SNP
14 Zimný štadión
6
B Sad A. Kmeťa
14

Počet
5
4
4
4
5
5
7
6
4
5
4
6
7
8

15 Dlhá
16 Vajanského

5
5

C Nitrianska

8

Stredisko verejnej zelene pre uvedenie plôch v roku 2019 vychádza z dokumentu Projekt
starostlivosti o verejnú zeleň mesta Piešťany s aktuálnou pasportizáciou zelene 1/2017,
z ktorého vyplýva výmera spravovanej verejnej zelene v celkovej hodnote 120 ha, živých plotov
tvarovaných v dĺžke 5 031 m a drevín v počte ks 11 680.
Záhony kvetín
Okopávka s odburinením záhonov letničiek :
Trieda intenzity
Výmera v m2
Počet operácií
v roku
I.
3 307
6
II.
220
6
III.
4
6
spolu
3 531
18

Výmera v m2
1 842
1 320
24
3 186

V roku 2019 bol vysadený sadbový materiál :
letničky v počte
20 578 ks
dvojročky v počte
18 956 ks
cibuľoviny v počte
5 466 ks
trvalky v počte
446 ks
Spolu :
45 446 ks
Okopávka s odburinením záhonov trvaliek :
Trieda intenzity
Výmera v m2
Počet operácií
v roku
I.
1 446
4
II.
4 599
3
III.
219
1
spolu
6 264
8

Výmera v m2
5 784
13 797
219
19 797

Údržba záhonov v rámci technológie prác sa vykonávala rytím, pravidelným odstraňovaním
odkvitnutých častí kvetenstiev a zálievkou.
Údržba a odburinenie pokryvných skupín krov :
Výmera v m2
Počet operácií v roku
566
6

Výmera v m2
3 396

Okopávka, odburinenie a zostrihanie odkvitnutých častí záhonov ruží :
počet
Výmera v m2
Počet operácií
Výmera v m2
v roku
7
758
5
3 790
Údržba drevín :
Ošetrovanie a údržbu drevín vykonávajú odborní pracovníci strediska v oblasti arboristiky
v zmysle zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, vyhlášky MŽP SR č. 24/2003,
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ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a VZN Mesta Piešťany
o zeleni č. 2/2013.
Ošetrenie tvarovacím rezom živých plotov :
Výmera v bm
Počet operácií v roku
5 031
4

Výmera v bm
20 124

Tvarovací rez záhonov krov upravovaných rezom :
Počet
Výmera v m2
Počet operácií v roku
69
2 495,5
4

Výmera v m2
9 982

Ošetrenie kríkov zmladzovacím, zdravotným a tvarovacím rezom :
Popis
Počet v ks
Poznámka
verejná a vyhradená
720
Hlboká, Dlhá, sídlisko Juhzeleň
Teplická-N. Teslu, Staničná,
Vrbovská cesta, Vážska,
Nálepkova, Pod Párovcami
Ošetrenie stromov zdravotným, redukčným, tvarovacím stabilizačným rezom,
zabezpečenie podchodnosti a podjazdnosti, viditeľnosti dopravných značiek :
popis
Počet
Poznámka
ks
verejná zeleň
1 100
mesto
odstránenie kmeňových obrastov
900
mesto
Výsadba stromov :
popis
Počet ks
Poznámka
stromy
14
mesto
kríky
254
mesto
Lokality výsadby drevín:
Sídlisko Juh, Hlboká, Zavretý kút, Sad A. Kmeťa, Štefániková, Nikola Teslu, Mestský park.
Pozn.: SMP vysadili tiež 30 ks stromov, ktoré boli obstarané a preplatené z rozpočtu Mesta
Piešťany.
Ďalšie práce súvisiace s údržbou drevín na území mesta Piešťany :
• Odstránenie pňov frézovaním : 210 ks
• Oprava preinštalovanie opory stromov : 125 ks
• Ošetrenia mladých stromov do 7 rokov a nad tento vek po výsadbe výchovno-redukčnoudržiavacím rezom v počte : 450 ks
Vekom mladých stromov sa zvyšuje náročnosť na výkon ošetrenia rezom. Stromy
v uličných stromoradiach sú vysadené vo veľmi obmedzenom životnom priestore, ktorý nie je
dostatočný pre jednotlivé kultivary. Pre zamedzenie zasahovania korún do budov vykonávame
výchovný, udržiavací, tvarovací rez a v zmysle prijatých pestovateľských opatrení redukčný
rez. Pravidelný rez má za dôsledok prehusťovanie korún a tým zvyšujúcu náročnosť a prácnosť
údržby ako i finančnú nákladovosť.
Stredisko zabezpečovalo i výkon prác, ktoré nie sú priamou údržbou verejnej zelene a to
chemickú ochranu chodníkov a spevnených plôch proti burine herbicídom :
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Popis

Plocha

chodníky v Piešťanoch
spevnené a štrkové plochy

65 800 bm
1 750 m2

Počet operácií v Výmera
roku
1
654 800 bm
2
3 500 m2

Výkon zimnej údržby miestnych komunikácií a chodníkov – január - marec,
november – december :
Počet pracovníkov strediska zaradených do výkonu zimnej služby :
Popis
Počet pracovníkov
strojné pluhovanie snehu
19
ručné čistenie prechodov, lávok, autobusových
zastávok, vpustí MK
15
majster zimnej údržby
2
spolu :
36
Potreba personálneho zabezpečenia pre výkon údržby zelených verejných plôch a vyhradenej
zelene pohrebísk.
Z pohľadu počtu pracovníkov podľa výsledkov súhrnu znalostí na údržbu verejnej zelene
v mestách prezentovaných na konferenciách, kongresoch ale i v odborných kruhoch,
vychádzajúc z praxe, ako minimálna optimálna miera údržby zabezpečovaná pracovníkmi, je
v našich podmienkach podhodnotená. V roku 2019 Stredisko verejnej zelene zabezpečovalo
výkon údržby zelene v počte 35 – 38 pracovníkov.
Na porovnanie uvádzame prehľad pracovníkov na počet ha zelených plôch v meste.
Potreba pracovníkov na 1 ha výmery zelených verejných plôch a vyhradenej zelene pohrebísk
v údržbe strediska podľa intenzitných tried.
Trieda intenzity

Výmera plôch v ha

I.
II.
III.

31,85
79,96
9,16
120,97

Spolu

Počet pracovníkov
na 1 ha
0,7
0,5
0,2

Celkový optimálny
počet pracovníkov
22,30
39,98
1,83
64,11

Zdroj: Triedy intenzity údržby a výmery plôch spracované z údajov Projektu starostlivosti o verejnú zeleň mesta
Piešťany I/2017.

Pri priemere 0,47 pracovníka podľa intenzitných tried na 1 ha výmery plochy x 120,97 ha
celkovej výmery plôch je potreba 56,86 pracovníkov. Stredisko s počtom 35 pracovníkov je
podľa uvedeného prepočtu v podhodnotenom stave o 21,86 pracovníkov.
Pri zvyšovaní vysoko odborných záhradníckych operácií pri obnove a údržbe sadovníckych
diel, práce vykonávané v oblasti arboristiky pri údržbe stromov a výkon zimnej údržby
komunikácií a chodníkov, by bol optimálny stav v počte 65 pracovníkov + 2 pracovníci pre
spracovanie BIO odpadu z územia mesta a od občanov. Podľa vyššie uvedených prepočtov,
personálne zázemie potrebné pre základnú údržbu verejnej zelene v Meste Piešťany by malo
predstavovať počet 67 pracovníkov.
Prioritou strediska je zachovanie a zlepšovanie mestského prostredia občanov. Z pohľadu
bezpečnosti je kladený dôraz na kontrolu stromov na verejných priestranstvách mesta
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a v objektoch materských a základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Piešťany.
Dôležitou súčasťou bezpečnosti je aj starostlivosť o mladé výsadby stromov do 7 rokov.
Stredisko skleníkového hospodárstva (325)
Stredisko bolo zriadené na výkon hlavnej činnosti a prednostne je zamerané na pestovanie
rastlinného materiálu - letničiek, dvojročných rastlín, trvaliek, drevín pre sezónnu výsadbu
mesta. Celkové výdavky strediska kryté príspevkom zriaďovateľa dosiahli v roku 2019 výšku
242 328 €. Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb v rámci podnikateľskej činnosti boli vo
výške 5 467 €.
Stredisko zabezpečovalo aj ukladanie a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu
z územia mesta. Časť výdavkov bola financovaná zo zostatku príspevku roku 2018.
Stredisko spustením prevádzky Zberného dvora (10/2019) sa rozdelilo na dve časti,
skleníky, ktoré boli včlenené do Strediska zelene a bio odpad, ktorý bol včlenený do Zberného
dvora.
Stredisko Skleníkového hospodárstva malo 10 zamestnancov :
• 1 vedúci strediska,
• 1 referentka strediska (záhradníčka),
• 3 záhradníčky,
• 1 pracovník obsluhujúci nakladač Merlo, využívaný primárne pri spracovaní a nakladaní
biologicky rozložiteľného odpadu a taktiež používaný pre potreby ostatných stredísk
organizácie,
• 1 pracovník na čistenie a triedenie biologicky rozložiteľného odpadu,
• 3 pracovníci vlastnej ochrany objektu (VOO).
Od októbra 2019, kedy bolo stredisko 325 pričlenené k stredisku zelene, bol počet
zamestnancov znížený na 9 (bez vedúceho zamestnanca).
Vybrané prevádzkové výdavky strediska :
• údržbový materiál a náhradné diely čiastka 5 985 €,
• rastlinný materiál a osivá čiastka 5 778 €,
• hnojivá, postreky čiastka 2 741 €,
• PHM čiastka 7 894 €,
• elektrická energia čiastka 3 590 €,
• plyn čiastka 17 696 €,
• opravy a údržby strojov, prístrojov a zariadení čiastka 2 144 €,
• vývoz odpadu čiastka 4 583 €,
• uskladnenie, spracovanie bioodpadu čiastka 55 899 €.
Skleníky
V roku 2019 bolo vypestovaných približne 20 druhov letničiek určených na výsadbu mesta
a priamy predaj, napr. Dahlia, Gazánia, Tagetes, Salvia, Begonia, Lobularia, Senecio. Pestovanie
letničiek sa začalo rezkovaním druhov Pelargonia, Althernatea, Pilea a ďalších, ktoré sa množia
odrezkami už v auguste. Uvedené druhy boli množené z vlastných zdrojov, z parkov, sídlisk
a mestských záhonov. Letničky vysievané zo semena boli vysievané postupne v priebehu
mesiaca december a január. Následne sú letničky pikírované do plátov a neskôr do črepníkov.
V jarnom období sú letničky postupne premiestňované do parenísk, kde sú otužované
a pripravované na výsadbu do mestských záhonov a nádob. Každá rastlina je živý materiál.
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Starostlivosť o ňu nekončí vysadením, ale pokračuje počas celej sezóny polievaním, hnojením,
kyprením a odburiňovaním.
Leto je zamerané na pestovanie dvojročných rastlín, ako sú Myosotis, Viola, Bellis,
Cheiranthus, ktoré sú vysádzané do mestského prostredia v prvých jesenných dňoch. V priebehu
celého roka sú pestované trvalky na celoročnú výsadbu mesta. V zimnom období sú rezkované
rôzne druhy drevín, napríklad ihličnany a vždyzelené kríky.
Rastlinný materiál je v prvom rade používaný na výsadbu v meste, následne sú
nespotrebované rastliny poskytnuté na priamy predaj občanom. Rastliny sú predávané priamo
v areáli záhrady a časť je poskytnutá na predaj do predajne kvetov na cintoríne na Bratislavskej
ulici.
ks
Pre
výsadbu
mesta
Do
predajne
kvetín
Predaj cez
pokladňu
Spolu

letničky dvojročky dreviny
32 419

25 236

55

rezané
kvety
-

črepníkové
kvety
-

trvalky
-

Roz.
výroba
57 710

260

-

36

-

-

-

296

5 920

426

15

5

-

-

6 366

38 599

25 662

106

5

-

-

64 372

Letničky :
- dopestované pre záhony strediska verejnej zelene v počte
- vysadené pre mobilné nádoby v meste v počte

20 578 ks
11 841 ks

Spolu:

32 419 ks

Dvojročky :
- dopestované pre záhony strediska verejnej zelene v počte
- vysadené pre mobilné nádoby v meste v počte

19 382 ks
5 854 ks

Spolu:

25 236 ks

Časť vypestovaných rastlín sa používa na skrášľovanie cintorínov, úpravu hrobov vojakov
a zvyšok slúži ako rezerva na dosádzanie po krádežiach a poškodeniach záhonov.
Pracovníci strediska sa podieľajú na vysádzaní mobilnej zelene a vysádzaní a udržiavaní
letničkových záhonov. Vypomáhajú aj pri činnostiach iných stredísk – striekanie uličných
stromoradí proti chorobám a škodcom, striekanie a hnojenie záhonov v meste, polievanie.
Podieľajú sa tiež na čistení detských ihrísk, zimnej službe – práce s Merlom, odhŕňanie
autobusových zastávok, podchodov a prechodov pre chodcov. Realizujú kvetinovú výzdobu pri
kultúrnych podujatiach mesta Piešťany.
Pri jednoduchých prácach nám tiež vypomáhali v spolupráci s ÚPSVaR Piešťany
poberatelia dávok v hmotnej núdzi. Takúto spoluprácu plánujeme aj v roku 2020.
V areáli záhrady sú uskladňované stromy pre jesennú výsadbu, ktorú zabezpečuje Mesto
Piešťany. Uskladňujeme tiež nadbytočnú zeminu, ktorá zostáva po úpravách v meste a taktiež
piesok z detských pieskovísk a kompost. Skleníky slúžia tiež na prezimovanie tropických rastlín,
ako sú palmy a hľuzy rodu Canna.
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Biologicky rozložiteľný odpad
Biologicky rozložiteľný odpad je tvorený bioodpadom dovezeným zo zberného dvora,
z verejnej zelene a bioodpadom od občanov, ktorý zváža spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Tento
odpad je dovážaný na manipulačnú plochu v priestoroch strediska, rozhŕňaný a následne je
z neho ručne vytriedený komunálny odpad. Čistý bioodpad sa následne spracuje drvením
pomocou stroja ZAGO. Vytriedený komunálny odpad je odvážaný zmluvnou spoločnosťou na
riadenú skládku odpadu. Podrvený čistý biologicky rozložiteľný odpad je nakladaný do
kamiónov a odvážaný firmou Marius Pedersen, a.s. do kompostárne Bernolákovo. Dodávateľské
služby firmy Márius Pedersen boli zabezpečené výberom firmy prostredníctvom verejného
obstarávania. Drevo s priemerom nad 15 cm bolo odpredané na zhodnotenie firme Marius
Pedersen.
Na úpravu a nakladanie biologicky rozložiteľného odpadu sa používa nakladač Merlo,
ktorým stredisko disponuje. Tento sa využíva tiež počas zimnej údržby na odhŕňanie snehu,
nakladanie štrku, terénne úpravy v meste a na nakladanie dreva.
V roku 2019 bolo uskladnených a spracovaných celkom 1 982,22 ton biologicky
rozložiteľného odpadu, z toho od občanov 1 040,4 ton a 114,24 ton dreva.
•

Stredisko údržby (čistota mesta, elektro práce, detské ihriská a mobiliár)
Stredisko vykonáva a zabezpečuje nasledovné činnosti :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

údržba verejného osvetlenia, cestnej svetelnej signalizácie, priechodov pre chodcov
a vianočnej svetelnej výzdoby,
údržba detských ihrísk a športovísk, zabezpečenie kontrol DI v zmysle platných
noriem,
údržba mobiliáru v meste, napr. lavičky, smetné nádoby, stojany na bicykle, pumpa...,
letná údržba komunikácií, chodníkov a verejných plôch v meste (ručné a strojné
čistenie),
údržba zastávok mestskej hromadnej autobusovej dopravy vrátene ich prístreškov,
údržba a vývoz odpadkových košov a odpadkových košov na psie exkrementy,
slávnostná a príležitostná vlajková výzdoba mesta, podpora volieb,
údržba zvislého dopravného značenia,
údržba a opravy mostov, lávok, zverených zábradlí pri komunikáciách a výlepových
plôch,
čistenie dažďových vpustí, ORL a žľabov (prostredníctvom dodávateľa),
prenájom stĺpov verejného osvetlenia na reklamné účely,
zabezpečovanie likvidácie kadáverov prostredníctvom oprávnenej osoby,
údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov,
výpomoc pri údržbe majetku a techniky ostatných stredísk (oprava kosačiek, áut,
budov...),
technická podpora pri zabezpečovaní kultúrnych, športových a spoločenských podujatí
pod záštitou mesta,
zabezpečovanie revízií strojov a zariadení (semafory, VO, tlakové nádoby, zdvíhacie
zariadenia, STK a EK),
evidencia spotreby médií, odberných elektro miest, nákup PHM, elektrickej energie,
plynu, vody,
technická podpora pri odstraňovaní následkov dopravných nehôd (sorbenty a ich
likvidácia),
vedenie a organizovanie zimnej údržby mestských komunikácií a jej samotný výkon.
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Stredisko bolo zriadené na výkon hlavnej činnosti. Celkové výdavky hradené z príspevku
zriaďovateľa boli vo výške 785 456 €. Tržby z predaja služieb vrátane ostatných príjmov v rámci
podnikateľskej činnosti boli vo výške 17 439 €.
Najvyšší podiel tržieb predstavovali príjmy za poskytnuté služby ako sú zametanie
areálov, parkovísk, práce s vysokozdvižnou plošinou, ďalej za prefakturovanie elektrickej
energie na osvetlenie reklamných panelov a za prenájom stĺpov verejného osvetlenia
za účelom umiestnenia reklamy.
Stredisko údržby má 27 zamestnancov:
• 1 vedúci strediska
• 2 majstri
• 1 skladový hospodár
• 3 vodiči zametacích vozidiel
• 7 pracovníkov – stolár, zámočník, pomocní pracovníci, maliar, automechanik
• 5 elektrikárov
• 1 revízny elektrotechnik
• 7 pracovníkov na ručný zber a zametanie, vysýpanie smetných košov
Stredisko disponuje 4 komunálnymi vozidlami (Multicar), 1 zberným vozidlom na vývoz
košov, 3 malými dodávkovými vozidlami, 2 vysokozdvižnými plošinami, 2 sypačmi, fukárom,
komunálnym vysávačom, elektrocentrálou a 3 zametacími vozmi. Opravy sú nevyhnutné
vzhľadom na vek a stav techniky. Výdavky na nákup náhradných dielov, spotrebného materiálu
a dodávateľsky zabezpečená údržba a opravy vozidiel boli vo výške 37 800,- €.
Spotreba PHM podľa vozidiel :
Popis
• zametacie vozidlá
• zberné vozidlo
• vozidlá 12 ks + 3 ks zariadení

Čiastka (€)
27 509
2 611
11 910

Výdavky na opravy strojov a zariadení dodávateľsky :
Popis
• zametacie vozidlá
• ostatný vozový park a technika
• VO a svetelná signalizácia

Čiastka (€)
11 380
7 032
15 937

Výdavky na nákup ND, hlavne zametacích kief na stroje a zariadenia :
Popis
Čiastka (€)
10 000
• zametacie vozidlá
7 000
• ostatný vozový park a technika
Niektoré vybrané výdavky strediska :
Popis
• revízie svetelnej.signalizácie, DI, strojov,
STK, EK ....
• náhradné diely na VO a semafory
• náhradné diely na vianočnú výzdobu
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Čiastka (€)
8 825
45 614
11 909

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dosky na opravy lavičiek
smetné koše
maliarske potreby
spotrebný materiál - metly, lopaty, skrutky
a spojovací materiál, vrecia, chňapky na
ručný zber ...
pneumatiky a pneuservis
zvislé dopravné značenie
nájomné za fľaše na plyn, CO2
OOPP
SOLMAG S
Kärcher tlakový čistič
posypový materiál 350 t
vývoz odpadu aj zo zametacích vozidiel

5 200
1 500
3 600
9 980

2 000
1 050
1 400
6 157
4 200
2 064
2 456
6 280

Priebežne boli nakupované svietidlá za účelom zníženia spotreby elektrickej energie
a zlepšenie svietivosti. Výdavky na odobratú elektrickú energiu verejného osvetlenia bola vo
výške 250 227 €. Značné výdavky predstavuje aj nákup údržbového materiálu verejného
osvetlenia.
Rovnako je finančne a aj na prácu náročná údržba vianočnej výzdoby. V roku 2019 boli
zakúpené nové časti vianočnej výzdoby mesta a to svetelná fontána do centra, výzdoba na hlavný
vianočný stromček a lotosový kvet na vjazde do mesta z diaľnice na kruhovom objazde pri
Tescu. Pôvodné vianočné dekorácie boli repasované – niektoré súčiastky boli nahradené novými,
niektoré boli opravené.
Každoročne sú čistené žľaby v centre mesta o dĺžke viac ako 1 km, 3 ks ORL a je
vykonávané aj čistenie dažďových vpustí. Vpuste je nevyhnutné čistiť, vzhľadom na to, že
v nich končí aj časť posypového materiálu zo zimnej údržby. Ročne je možné vyčistiť približne
1/5 z celkového množstva 3 500 ks a to vzhľadom na výšku schváleného rozpočtu na tento účel.
•
•
•

Popis
vpuste v počte - 750 ks aj s likvidáciou odpadu
žľaby 1 200 m
ORL

Čiastka (€)
25 600
4 400
350

Počas roku prebiehala údržba :
• detských ihrísk – ročné a priebežné kontroly, opravy drevených a kovových častí,
skrutky, reťaze, pohyblivé časti, opravy dodávateľsky,
•
• lavičiek – spracovanie drevených dosiek, ich nátery a výmeny nových za poškodené,
nátery betónových nôh,
• uličných smetných košov – výmena poškodených za nové,
• autobusových zastávok – jarné umývanie prístreškov, pravidelné zametanie,
odstraňovanie grafitov a plagátov,
• zvislých dopravných značiek – opravy nosných častí, upevnenia, výmena
poškodených častí za nové, odstraňovanie grafitov,
• semaforov – umývanie a výmena svetiel.
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Ďalšie výkony strediska :
• uzatvorenie lávky cez Krajinský most – výroba zábran a osadenie dopravného
značenia,
• Kvetinová predajňa – kompletná elektroinštalácia s revíziou, výroba prístrešku nad
zadným vchodom do administratívnej časti budovy, výroba a osadenie brán na
cintoríne Bratislavská,
• Zberný dvor – úprava rámp, osadenie pochôdznych roštov, maľovanie
bezpečnostných náterov, kúpa kontajnerov na odpad, uzavretie dvojpodlažnej
budovy, oprava odpadového potrubia, vyhotovenie odberného miesta elektrickej
energie s revíznou správou a jeho prihlásenie, osadenie dopravných značiek, kontrola
a oprava elektroinštalácie, nastavenie spínania vonkajšieho osvetlenia,
• parkovisko Nálepkova – zabezpečenie rozvodov nového osvetlenia pri platobnom
automate, preloženie a výmena RVO.
•

Stredisko správy budov a objektov a Stredisko parkovísk a trhovísk
Stredisko vykonáva a zabezpečuje nasledovné činnosti :
• správa a údržba budov zverených našej organizácii do správy,
• správa a údržba fontán na území mesta (14 fontán, 3 pitné fontány),
• správa a údržba mobilnej ľadovej plochy,
• správa a údržba Kolonádového mosta, meteostanice,
• prenájom budov, miestností, podpora volieb,
• údržba a opravy poškodených častí mestských komunikácií a chodníkov, opravy menšieho
rozsahu sú vykonávané vo vlastnej réžii, väčšieho dodávateľsky,
• vodorovné dopravné značenie (dodávateľsky),
• správa parkovísk a parkovacích automatov, predaj parkovacích kariet,
• správa a údržba trhovísk,
• prevádzka mestského WC,
• údržba strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov,
• zabezpečovanie VOO (vlastná ochrana objektov), zabezpečovanie údržby a prevádzka
kamerového systému,
• výkon zimnej údržby mestských komunikácií.

Stredisko má 28 zamestnancov :
• 1 vedúci strediska
• 1 majster údržby komunikácií
• 1 majster parkovísk a trhovísk
• 1 pracovník – archivár cintorínov
• 1 upratovačka
• 2 elektrikári
• 4 inštalatéri
• 2 pracovníci – murári, maliari
• 2 pracovníci – oprava výtlkov
• 3 pracovníkov na závorový systém
• 2 predaj parkovacích kariet a správa automatov
• 2 pracovníci trhoviska
• 4 pracovníci – vlastná ochrana objektu
• 2 pracovníci - WC
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Stredisko parkovísk a trhovísk 340, 345
Stredisko zastrešuje správu parkoviska so závorovým systémom, 13 parkovacích automatov,
2 trhovísk a verejného WC. Činnosť strediska bola v roku 2019 výhradne podnikateľská.
Celkové výdavky strediska v roku 2019 predstavovali čiastku 207 685 €. Tržby z predaja
služieb boli vo výške 310 330 €.
Tržbami strediska sú čiastočne kryté aj výdavky strediska 312, 315 a ostatných stredísk, ktoré
poskytujú služby v rámci podnikateľskej činnosti príležitostne.
Parkoviská
Služby mesta Piešťany prevádzkujú 13 parkovacích automatov na uliciach : Winterova,
Poštová, Kukučínova, Námestie SNP, Kollárova, Royova, Vajanského, Bernolákova, Kalinčiakova,
Rázusova a pri hoteli Eden. Prevádzkujeme aj parkovisko na Nálepkovej ulici, ktoré má závorový
systém. Predaj parkovacích kariet je umiestnený v administratívnej budove na Valovej ulici
č. 1919/44.
Tržby za parkovanie v roku 2019 boli vo výške 292 498 €.
Prehľad tržieb na jednotlivých parkoviskách za rok 2019 (bez DPH) :

Nálepkova
174 786

Royova
1 840

Winterova
Kolonáda
II.
15 245
11 980

Poštová
2 779

Kukučínova
I.
II.
3 709
2 776

Vajanského Bernolákova Kalinčiakova Rázusova
3 129
1 589
1 066
12 443

SNP
4 594

Eden
7 049

Kollárova
3 237

Spolu :
246 222

Prehľad predaných parkovacích kariet za rok 2019 (bez DPH) :
Parkovacia karta :
Neprenosná pre obyvateľa zóny
Neprenosná
Rezidentská
Týždenná
Zmena EČV
Duplikát
Celkom :

Počet predaných ks :
914
705
8
52
4
35
1 718

Suma :
21 982
23 417
334
380
17
146
46 276

V roku 2019 prebehla plánovaná rekonštrukcia závorového systému, ktorý sa zmenil na
automatický. Od decembra funguje systém v poloautomatickom režime, keďže je potrebné zmeniť
znenie jestvujúceho Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o podmienkach státia v zóne
dopravného obmedzenia a plateného parkovania na území mesta Piešťany č. 8/2008 zo dňa
13.11.2008 v znení neskorších zmien VZN.
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Verejné WC
Ročné tržby z prevádzky WC boli vo výške 986 € (bez DPH).
Trhoviská
V súčasnosti prevádzkujeme dve trhoviská : CENTRUM na Nálepkovej ulici a KOCKA
na ulici Andreja Hlinku. Tržby na trhoviskách boli v roku 2019 vo výške 16 218 €.
Prehľad tržieb na trhoviskách v € (bez DPH) za rok 2019:
Január
20
Február
46
Marec
301
Apríl
1 085
Máj
2 672
Jún
2 325
Júl
1 895
August
1 690
September
1 251
Október
2 877
November
1 016
December
1 040
SPOLU
16 218 €
Stredisko správy budov a objektov 350
Stredisko spravuje a udržiava budovy a objekty, ktoré má organizácia zverené do správy
a využíva ich na svoj výkon, prípadne ich prenajíma. Opravy menšieho rozsahu sú vykonávané vo
vlastnej réžii, väčšieho dodávateľsky.
Ďalšie výkony strediska v roku 2019 :
• cintorín Bratislavská
- oprava múru a zadného vstupu,
- vybudovanie schodov pod prístreškom zadného vchodu do administratívnej časti budovy,
- výmena dlažby za administratívnou budovou cintorína,
- úprava interiéru dvora pre parkovanie áut a vývoz odpadu.
• Zberný dvor
- oprava vjazdu vyasfaltovaním,
- odvzdušnenie kanalizácie.
Výdavky v roku 2019 kryté príspevkom zriaďovateľa boli vo výške 403 705 €. Tržby
z prenájmu budov v rámci podnikateľskej činnosti boli v roku 2019 vo výške 38 128 €. Príjmy
z refakturácií energií a ostatné služby poskytované v rámci podnikateľskej činnosti boli vo výške
6 648 €.
Vybrané prevádzkové výdavky strediska :
• čistiace a dezinfekčné prostriedky vo výške 2 064 €,
• údržbový materiál a náhradné diely vo výške 35 455 €,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spotreba chemických prostriedkov vo výške 2 357 €,
spotreba PHM vo výške 3 186 €,
stavebný materiál, kamenivo vo výške 5 150 €,
spotreba EE vo výške 21 458 €,
spotreba plynu vo výške 26 078 €,
spotreba vody, stočné vo výške 14 383 €,
opravy a údržba budov a ostatných objektov vo výške 36 079 €,
opravy a údržba dopravných prostriedkov vo výške 4 064 €,
opravy a údržba miestnych komunikácií vo výške 68 250 €,
opravy a údržba vodorovného dopravného značenia vo výške 30 124 €,
opravy a údržba hasičských a bezpečnostných zariadení vo výške 2 108 €,
OOPP vo výške 3 527 €,
daň z nehnuteľnosti vo výške 13 411 €.

Prevádzka fontán
Na území Piešťan sa nachádza 13 fontán, vrátane pitných, ktoré sú v správe Služieb mesta
Piešťany. Fontány sú v prevádzke od mája do októbra.
Náklady na prevádzku fontán za rok 2019:
1. náklady na mzdy a odvody 4 984,0 hod. x 6,20 €
2. elektrická energia
vodné a stočné 2 582 m3
nákup chemického materiálu na úpravu vody a čistenie
murársky a hydroizolačný materiál, náradie
vodoinštalačný materiál
elektroinštalačný materiál
čerpadlá – opravy
farby a penetrácie
náklady na PHM

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Spolu náklady

30 900,80 €
6 080,16 €
4 772,28 €
2 811,76 €
596,28 €
455 98 €
382,63 €
3 318,55 €
831,39 €
315,00 €
49 633,44 €

Mobilná ľadová plocha
Pre potreby verejnosti bola sprístupnená mobilná ľadová plocha. Prevádzkovaná bola od
1.1.2019 do 28.2.2019 a v ďalšom zimnom období od 6.12.2019 do 31.12.2019. Montážne
a demontážne práce prebiehali v mesiacoch marec a november v spolupráci s dodávateľskou
firmou.
•
•
•
•
•
•
•

počet dní prevádzky :
počet hodín prevádzky :
počet korčuľujúcich doobeda :
počet korčuľujúcich poobede :
počet korčuľujúcich večer :
počet korčuľujúcich spolu :
priemerný počet korčuľujúcich denne

88
968
1 146
915
2 833
4 894
56
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Výdavky na prevádzku ľadovej plochy za rok 2019:
1. spotreba elektrickej energie 24 562 kWh
3. spotreba vody 47 m³
4. materiálové zabezpečenie
5. stravné lístky
6. mzdové výdavky - montáž, demontáž, údržba (2 579,5 hod.)
7. PHM (1 475 km x 0,09 €)
Spolu náklady
•

3 962,88 €
34,24 €
92,40 €
651,20 €
15 620,90 €
132,75 €
21 818,45 €

Stredisko Zberný dvor

Zberný dvor je dôležitou súčasťou systému odpadového hospodárstva v meste. Zákon
č.79/2015 o odpadoch definuje zberný dvor (§ 80 ods. 6) ako zariadenie na zber komunálnych
odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované
obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí
na túto činnosť. Správne zaradenie zberného dvora do systému nakladania s komunálnym odpadom
v obci je dôležitou súčasťou riadenia odpadového hospodárstva na lokálnej aj regionálnej úrovni.
Zákon o odpadoch taktiež upravuje, na zber akého odpadu je zberný dvor určený. Ide o drobný
stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu ako napríklad
elektroodpad, batérie, akumulátory, nebezpečný odpad, obaly z nebezpečných látok a textil.
V auguste 2019 nám bol do správy zverený nehnuteľný a hnuteľný majetok Zberného dvora.
Vytvorili sme nové stredisko pod číslom 360 a zariadili všetky potrebné povolenia a úkony
nevyhnutné pre spustenie prevádzky. Zberný dvor sa otvoril pre verejnosť 1. októbra 2019. Schválený
rozpočet bol vo výške 180 400,00 €, z toho skutočne prijatý príspevok vo výške 100 000,00 €.
Výdavky za obdobie X.-XII./2019 boli vo výške 59 861 €. Najvyššiu položku výdavkov tvoril drobný
hmotný majetok, ktorého obstaranie bolo nevyhnutné pre riadne spustenie a fungovanie prevádzky.
Čiastka 14 762,77 € bola použitá na úhradu poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad za rok
2019 z cintorínov na Bratislavskej a Žilinskej ceste.
Stredisko Zberný dvor 360 zabezpečuje :
•
•
•
•
•
•

zber vytriedených zložiek KO za účelom ich zhodnotenia a zneškodnenia pre obyvateľov
mesta Piešťany,
odvoz vytriedených zložiek na zhodnotenie, prípadne zneškodnenie oprávnenými
spoločnosťami,
príjem a evidenciu odpadov (OO a NO), prevádzku mostovej váhy,
údržbu strojov a techniky strediska, nákup náhradných dielov,
údržbu a prevádzku kamerového systému,
výkon zimnej údržby mestských komunikácií.

Stredisko má 7 zamestnancov :
• 1 vedúci strediska
• 2 dispečeri
• 4 obsluha ZD

27

Vybrané prevádzkové výdavky strediska :
• údržbový materiál 2 667 € - vo vlastnej réžii bola vykonaná oprava fasády, odvzdušnenie
kanalizácie, vyasfaltovanie vjazdu do Zberného dvora....
• drobný hmotný majetok 18 083 € - vybavenie kancelárskych priestorov nábytkom, stolné
lampy, vybavenie kuchynky – chladnička, mikrovlnná rúra, stôl, stoličky...., vybavenie
šatní – šatníkové skrine, zrkadlá, vešiakový panel, stoličky..., obstaranie počítačov,
tlačiarní, pokladničky, upratovacieho vozíka, dielenskej skrine, regálov, náradia - brúska,
skrutkovač, merací prístroj, vŕtačka, zverák..., dielenský stôl, taška na náradie, rebríky,
paletový vozík, príručná váha, semafor mini, mobilné telefóny, vysielačky...,
• opravy a údržba objektu 2 365 € - výmena dverí a okna v budove.
Odovzdaný odpad za obdobie X-XII/2019 :
Hmotnosť odpadu (v
Názov odpadu podľa katalógu
t)
Šatstvo
1
Textílie
1,1
Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť
0,117
Vyradené zariadenia obsahujúce
chlórfluórované uhľovodíky
1,78
Jedlé oleje, tuky a iné oleje
0,135
Farby, tlačiarenské farby, lepidlá
a živice obsahujúce nebezpečné látky
1,615
Batérie a akumulátory
0,14
Vyradené elektrické a elektronické
zariadenia a iné
12,913
Drevo

61,53

Biologicky rozložiteľný odpad

551,86

Zmesový komunálny odpad

61,45

Odpad z čistenia ulíc

120,14

Objemný odpad

227,4

Drobný stavebný odpad

177,85
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Firma zabezpečujúca
odvoz
TextilEco, a.s. Bratislava
TextilEco, a.s. Bratislava
Bomat, s.r.o., V. Orvište
Bomat, s.r.o., V. Orvište
Vyfako, s.r.o., N. Blatnica
Vyfako, s.r.o., N. Blatnica
Bomat, s.r.o., V. Orvište
Bomat, s.r.o., V. Orvište
Marius Pedersen, a.s.,
Trenčín
Marius Pedersen, a.s.,
Trenčín
Marius Pedersen, a.s.,
Trenčín
Marius Pedersen, a.s.,
Trenčín
Marius Pedersen, a.s.,
Trenčín
Marius Pedersen, a.s.,
Trenčín
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