
Vecný plán údržby zelene MČ Bratislava Staré Mesto  

na rok 2008 

 

     Údržba zelene v Starom Meste pre rok 2008 bude realizovaná štandardným spôsobom 

a s ohľadom na jednotlivé špecifiká danej lokality. Plán práce predpokladá termín začatia prác 15. 

3. 2008.  Na začiatku sezóny bude realizované jarné vyhrabávanie trávnika na všetkých plochách. 

Následne sa zameriame na jarné čistenie plôch, zrušenie zazimovania záhonov, ich odburinenie 

a odstránenie prípadných zimných poškodení vegetácie.  

     V minulom roku  sme na týchto plochách vysadili cca. 40 000 kusov tulipánových cibúľ. Plán 

práce ďalej ráta s kosením trvalých trávnych porastov a to v nasledovných frekvenciách:  

- 4x mesačne na reprezentačných plochách a v záhradách ( napríklad Hviezdoslavovo námestie),  

- 3x mesačne v širšom centre ( Fajnorovo nábrežie ) a podľa potreby  na ostatných lokalitách, 

minimálne však raz za mesiac. Každý mesiac budú podľa potreby  vykonávané aj okopávky 

kríkových skupín, misky stromov, odstraňovanie odpadov všetkého druhu a odburinenie záhonov, 

minimálne však raz mesačne. Po odkvitnutí tulipánov plánujeme ich nahradenie za  40 000 kusov 

letničiek a dvojročiek. Cibuľoviny  uskladníme a využijeme ich opätovne v jesennom období. 

Druhová skladba letničiek a dvojročiek bude pozostávať z: 

 Ageratum, Begonia, Bellis, Viola a podobne. 

     V letnom období rátame so zavlažovaním kvetinových záhonov, reprezentačných plôch 

a záhrad. Frekvencia zavlažovania bude záležať od klimatických podmienok a finančných 

prostriedkov. Na jeseň odstránime výsadby letničiek, ktoré nahradíme cibuľovinami. Práce budú 

ukončené jesenným vyhrabávaním trávnikov a zazimovaním zelene.  

      Po pridelení ďalších finančných prostriedkov budeme vykonávať  ostatné úkony  ako 

napríklad: 

 vertikutácia, hnojenie trvalých trávnych porastov, polievanie všetkých plôch, zvýšenie frekvencií 

kosenia, okopávky na menej významných a okrajových plochách a podobne. Našou snahou 

v tomto roku, bude udržať dobrý stav zelene, splnenie ekologických a estetických požiadaviek, 

ktoré sú kladené na tieto plochy. 

 

 

 

 



 

Rozdelenie bežných výdavkov na rok 2008: 

 

Nákup elektrickej energie ZES       1 000 tis.Sk 

Nákup vody + stočné VaK          800 tis.Sk 

Prevádzka a údržba fontán            75 tis.Sk 

Nákup letničiek a dvojročiek                            550     tis.Sk 

Údržba zelene dodávatelia                 11 169     tis. Sk 

______________________________________________________________________________

_________ 

Bežný rozpočet spolu:               13 594 tis. Sk 

 

Údržba zelene dodávatelia: 

 

Názov práce Opakovanie Cena na plochu  Celková cena 

Vyhrabávanie jarné   1         339 616,48     339 616,48 

  

Zakladanie záhonov   2           16 633,35       33 266,70 

Výsadba kvetín    1           42 840,00       42 840,00 

Výsadba cibuľovín   1           42 840,00       42 840,00 

Likvidácia kvetín   2             1 919,23         3 838,46 

Okopávka   8         284 962,16  2 279 697,28  

Misky stromov   8           50 655,92     405 247,36 

Vypletie   8            11 834,55          94 676,40 

Nakyprenie   8            20 253,80     162 030,40 

Odstraňovanie odpadu všetkého druhu    36            36 262,28  1 305 442,08 

Rez živého plotu   2            11 977,35           23 954,70 

Postrek herbicídom   2          137 691,33                   275 382,66  

Kosenie          3 217 573,70                3 217 573,70 

Vyhrabávanie jesenné nízke   1          536 681,67                   536 681,67  

Vyhrabávanie jesenné vysoké   1          768 760,23                   768 

760,23 

Odburiňovanie kvetín   7            63 121,40        441 849,80 



Odstraňovanie odkvit. čast. kvetov 6            18 765,82                  112 594,92 

Polievanie   2          377 667,32         755 334,64 

Odstraňovanie náletov   1          327 378,35                  327 378,35  

 

 

    


