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Údržba a ošetrovanie zelene -  činnosť smerujúca k skvalitneniu životného prostredia, 

jeden z predpokladov zachovania optimálnych podmienok  života, fungovania spoločnosti 

a jej trvalo udržateľného rozvoja  predstavuje v našom meste starostlivosť o 261,9 ha verejne 

prístupnej zelene . 

Nedeliteľnou súčasťou sú detské zariadenia – prvky malej architektúry – detské ihriská, 

pieskoviská, lavičky- pre voľnočasové aktivity obyvateľov.   

Schválený rozpočet  na rok 2014  zo zdrojov mesta po úpravách  : 

Činnosť Fin.čiastka v € 

Pravidelná údržby verejnej zelene 544 348 

Detské ihriská a zariadenia   22 250 

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že na ošetrovanie 1 m2 verejnej zelene  sme v roku 2014 

vynaložili  0,207 € čo predstavuje o 0,02 € menej ako v predchádzajúcom roku. 

 

Rok Priemerná cena za údržbu 1 m2 v € 

2014                          0,207 

2013                          0,227 

2012                          0,246 

2011                          0,203 

2010                          0,229 

2009                          0,219 

 

V pôsobnosti VMČ Klokočina udržiavame 63,03 ha zelene, čo predstavuje 24 

% z celkovej výmery udržiavanej plochy. 

 

 



 

Lokalita I.int. v m2 II.int. v m2 III.int. v m2 Park v m2 Spolu v ha 

Klokočina I         2 104     139 657,5          4 867 12 212 15,8840 

Klokočina II            0     200 999          3 850     0 20,4849 

Klokoč. III            0     250 024        16 656     0 26,668 

Spolu v m2         2 104     590 680,5        25 373 12,212 63,036 

 

Údržbu sme zabezpečovali cestou objednávok u zmluvných partnerov : 

Klokočina I, II – BONEZ – Ing.Zeumer 

Klokočina III – ZASAP- p.Joanidis 

Údržbu drevín – opiľovanie – fi.SEIDL – Juraj Seidl, ENVIRO – Ing.Orechovská 

Rezy krov – Ing.Peter Šuchter 

Výruby zabezpečujeme vlastnými zamestnancami. 

Problémom zostávajú súkromní vlastníci pozemkov, ktorých vyzveme začiatkom 

sezóny k údržbe plôch zelene, ktoré sú ich vlastníctvom. 

Údržba verejnej zelene (ďalej UVZ) prebiehala v čase mimo súvislej snehovej 

pokrývky – zber nečistôt anorganického pôvodu- celoročne.  

7.4. 2015 sme odštartovali jarné vyhrabanie trávnikov 

Predpokladaný termín začiatku 1.kosby v 16.-17.týždni.  

Vo vegetácii r.2015 predpokladáme nasledovné práce : 

- kosby- I.intenzita (poliklinika) -6 kosieb,  

             II.int.(sídlisková zeleň)- 4 - 5 kosby (v náväznosti na množstvo zrážok),  

             III.int. (okrajové časti) -3 kosby,  

             Park Borinka – 6-8 kosieb podľa potreby 

- zber nečistôt anorganického pôvodu – bude zabezpečovaný pracovníkmi na 

aktivačných prácach, u dodávateľov objednáme cca 20 zberov. 

- detské ihriská a prvky malej architektúry – prekopanie pieskovísk 1 x za 14 

dní – po oteplení 

- dreviny – rez drevín zasahujúcich do komunikácií –  2 – 3 x 

- starostlivosť o ružový záhon – 6x odburinený a prekopaný   



- rezy drevín , krov a živých plotov ( pokračujeme v plnení  požiadaviek z leta 

2013, plynule nadviažeme na rok 2014 – vzhľadom na veľké množstvo 

požiadaviek nestačíme finančne ani vlastnými pilčíkmi vybaviť viac 

požiadaviek),  dosýpanie piesku do pieskovísk (v zmysle požiadaviek), 

výmena piesku s dezinfekciou lôžka - v zmysle usmernenia Regionálneho 

úradu verejného zdravotníctva  

- rezy drevín – stromov a krov (do konca mesiaca septembra) 

- vyhrabanie lístia celá plocha (do konca roka) 

- výruby drevín v zmysle vydaných rozhodnutí (od 1.októbra do konca marca 

bežného roka) 

Cenník prác na rok 2015 bol znížený o DPH (čím boli znevýhodnení neplatcovia 

DPH). Plánované práce budeme vykonávať v predpokladanom rozsahu do výšky 

bežného transferu z rozpočtu mesta.  

V nastávajúcej sezóne budeme zabezpečovať údržbu zelene na Klokočine I cestou 

našich zamestnancov (v roku 2014 sme začali udržiavať obytný súbor Čermáň) 

v plnom rozsahu(kosenie, rezy krov, zber nečistôt, prekopávanie pieskovísk, 

jesenné vyhrabanie.) 

 

V Nitre, dňa 7.4.2015 

Na záver si pre informáciu dovoľujem uviesť  ceny za UVZ v meste Košice, ktoré sme 

navštívili služobne v mesiaci február 2013. 

Údržba VZ 2013 Košice Nitra 

Výmera v ha 470 260 

Počet kosieb 3 - 4 4 – 5 

Cena v € za pokosenie 1 m2 0,035 0,021 

Kvetinové záhony-výmera 3000 1271 

Výruby rok 2012 800 419 

Výsadba stromov 2012 900 244 

Výsadba krov 2013 10 000 1670 

Financie na údržbu v € 3 300 000 638 740 
 

 

 


