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Upresnenie a doplnenie 
rozdelenia výdavkov na rok 2008 v časti údržba zelene - dodávatelia 

 
 

 
 
 
Predkladá:      Návrh uznesenia: 
 
Jozef Cepek      Miestna rada mestskej časti 
riaditeľ VEPOS Staré Mesto    Bratislava - Staré Mesto 
          o d p o r ú č a 
       Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
       Bratislava – Staré prerokovať 
       upresnenie a doplnenie výdavkov na rok  
       2008 v časti zelene - dodávatelia 

  
Zodpovedný:      Návrh uznesenia: 
Jozef Cepek 
riaditeľ VEPOS Staré Mesto    - v materiáli 
 
Spracovateľ:       Materiál obsahuje: 
Jozef Cepek      - návrh uznesenia 
riaditeľ VEPOS Staré Mesto    - dôvodovú správu 

                 - tabuľkovú časť 
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VEPOS Bratislava Staré Mesto Žilinská č. 1, 811 05 Bratislava 
 
 
 

Uznesenie č.  19/2008 
 

Upresnenie a doplnenie rozdelenia výdavkov na rok 2008 v časti údržba zelene – 
dodávatelia 

 
 

Úvod: 
 
 Ako doplnenie rozdelenia výdavkov na rok 2008 v tomto materiály sú upresnené 
jednotlivé práce v zeleni, podľa mestských parkov a zelených plôch počas vegetačného 
obdobia od marca 2008 do novembra 2008.  V tabuľkách sú popísané položky jednotlivých 
prác s uvedením frekvencie vykonaných prác počas uvedeného obdobia. Tabuľku uzatvára 
celkový finančný objem prác za uvedenú plochu.  Vzhľadom  k reštrukturalizácii VEPOS-u v 
roku 2007 sú práce v údržbe zelene, vykonávané výlučne dodávateľsky.  
 
 
 
 
 
 
 
Záver:  
 
 Na záver možno konštatovať, že rozhodujúce práce v údržbe zelene v požadovanej 
frekvencii budú zabezpečené. Nutné je však dodať, že z pridelených finančných  prostriedkov 
v celkovom objeme 11 169 000,- Sk nie je možné zabezpečiť nasledovné druhy prác: 
– prevzdušnenie trávnikov 
– hnojenie trávnikov 
– oprava trávnikov 
– polievanie trávnikov v požadovanom rozsahu 
– zarezávanie okrajov trávnikov pred ich prerastaním do chodníkov 
– chemické ošetrenie kríkov 
– výmena poškodených drevín a kríkov 
– oprava drobnej záhradnej architektúry a pod. 
 
 
 
 
 
         Jozef Cepek 
                 riaditeľ VEPOS-u 
 
 
 


