
K bodu č. 8 
 
Porovnanie čerpania rozpočtu  údržby zelene za roky 2007 a 2008 
(viď. priložená tabuľka) 
 
 
 
 
        Bežné výdavky v roku 2007 boli použité na úhradu výkonov dodávateľa a  na vlastné 
výkony. Dodávateľ zabezpečoval údržbu zelene na základe zmluvy o dielo. VEPOS v roku 
2007 zabezpečoval vlastné výkony 12 zamestnancami,  vlastným vozovým parkom a vlastnou 
malou poľnohospodárskou technikou – pracovným náradím. 
 
        Od 01.01.2008 prešiel VEPOS reštrukturalizáciou, kedy všetky práce a činnosti spojené 
s údržbou zelene vykonával len dodávateľským spôsobom. Všetky činnosti spojené s údržbou 
zelene v roku 2008 boli v rovnakom objeme a za ceny z roku 2007. Práce na lokalitách 
v celkovej výmere 56 814 m2 a v areáloch detských ihrísk, ktoré v roku 2007 vykonával 
VEPOS, uskutočnil dodávateľ, čo sa odzrkadlilo aj na zvýšených výdavkoch v roku 2008 
v položke údržba zelene – dodávatelia (+87 997,07 €).  
 
          Porovnaním výdavkov za roky 2007 a 2008 možno skonštatovať, že k úspore došlo vo 
výdavkoch na pracovníkov, t.j. mzdové prostriedky (-89 524,- €), príspevky na stravné (-
5 510,19 €), do sociálneho fondu (-1 029,01 €). Tým, že činnosti vykonával len dodávateľ, 
nevznikali   výdavky  na  vozový  park, t.j. PHM, zákonné poistenie vozidiel, opravy  vozidiel  
(-67 549,62 €) ani na pracovné náradie, t.j. náhradné diely ( 6 837,95 €), PHM do malej 
poľnohospodárskej techniky (-7 866,96 €) . 
 
           Zvýšenie výdavkov na údržbu fontán (+6 506,01 €) vzniklo tým, že o fontány sa 
nestaral zamestnanec VEPOS, ale údržba bola vykonávaná dodávateľom. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Iveta Stachová 
                      ved. odd. verejnoprospešných služieb 
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Porovnanie čerpania rozpočtu údržby zelene  za roky 2007 a 2008  

     

     

  2007 2008 rozdiel  rozdiel 

  EUR EUR EUR v tis. Sk 

Schválený rozpočet výdavkov 597 490,54 501 128,59 -96 361,95 -2 903 

Skutočné čerpanie rozpočtu 563 499,97 478 656,31 -84 843,66 -2 556 

          

Mzdy a odvody do fondov 96 660,69 7 136,69 -89 524,00 -2 697 

Stravné 5 510,19 - -5 510,19 -166 

Sociálny fond 1 029,01 - -1 029,01 -31 

Elektrická energia 27 716,92 18 688,18 -9 028,74 -272 

Vodné, stočné 21 708,82 16 530,57 -5 178,25 -156 

Vnútrpodn. doprava 67 549,62 - -67 549,62 -2 035 

Údržba zelene  -dodávatelia 296 421,70 384 418,77 87 997,07 2 651 

Nákup rastlinného materiálu 20 547,04 10 223,73 -10 323,31 -311 

Prevádzka a údržba fontán 4 016,46 10 522,47 6 506,01 196 

PHM do malej poľnohosp. techniky 7 866,96 - -7 866,96 -237 

Náhradné diely + ostatný materiál 6 837,95 - -6 837,95 -206 

Zamykanie Medickej záhrady 1 427,34 1 427,34 - - 

Odstupné 2 532,70 26 621,52 24 088,82 726 

Prenájom stolárskej dielne 1 659,70 398,33 -1 261,37 -38 

Ostatné výdavky 2 014,87 2 688,71 673,84 20 
 


