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Dôvodová správa 
 

Odboru regionálneho rozvoja a životného prostredia vyplynula z uznesenia miestneho 
zastupiteľstva č. 180/X/2015, bod C zo dňa 03.11.2012 úloha predložiť do miestneho 
zastupiteľstva Informatívny materiál „Porovnanie cien piatich najviac vykonávaných prác 
 RP VPS a.s. so štyrmi inými mestskými časťami“  
Referát ŽP a VPS na základe dostupných informácií s mestskými časťami : 

- Mestská časť Bratislava - Dúbravka 
- Mestská časť Bratislava - Staré mesto 
- Mestská časť Bratislava - Nové mesto  
- Mestská časť Bratislava - Karlová Ves 

získala jednotkové ceny pri vykonávaní služieb a prác  pri údržbe verejnej zelene v najviac 
vykonávaných činnostiach ako sú : 

- Kosenie 
- Jarné a jesenné vyhrabávanie 
- Rezy drevín 

      -    Údržba komunikácií – zimný zásah 
      -    Odpadovom hospodárstve – bioodpad z rezov drevín 
 
 
V prílohe č.1 je uvedený prehľad jednotkových cien pre jednotlivé činnosti uvedených 
mestských časti v porovnaní s RP VPS a.s., ktorý má na základe Rámcovej zmluvy zo dňa 13. 
3. 2013 schválené jednotkové ceny. 
Pri porovnaní týchto jednotkových cien dávame do pozornosti pri údržbe verejnej zelene – 
kosenie a hrabanie, že jednotlivé mestské časti majú v jednotkovej cene výkonov zahrnuté aj 
prepravné náklady za bioodpad z týchto činností. 
Pri porovnaní jednotkových cien pri údržbe komunikácii – zimný zásah mestská časť 
Bratislava – Ružinov získala jednotkové ceny len z mestskej časti Bratislava Nové mesto 
a Staré mesto, kde tieto ceny sú podstatne vyššie ako sú jednotkové ceny a.s. RP VPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. :1
1

POROVNANIE JEDNOTKOVÝCH CIEN S OSTATNÝMI MČ

KOSENIE s odpadom

SUBJEKT v €/ m2
MČ Ružinov - RP VPS a.s. 0,0718

v €/ m2 porovnanie jedn.ceny
MČ - Dúbravka 0,0348 0,037
 MČ- Staré mesto - Vepos 0,0515 0,0203
MČ - Nové mesto 0,061 0,0108
MČ - Karlova Ves 0,0354 0,0364

HRABANIE s odpadom
v €/ m2

SUBJEKT jarné/jesenné
MČ Ružinov - RP VPS a.s. 
jarné 0,0800
jesenné 0,1195

             porovnanie jedn.ceny
v €/ m2 jarné jesenné

MČ - Dúbravka 0,019 - 0,02 0,061 0,0995
 MČ- Staré mesto - Vepos 0,1788 -0,0988 -0,0593
MČ - Nové mesto 0,05 0,03 0,0695
MČ - Karlova Ves 0,14 -0,06 -0,0205

REZY DREVÍN s DPH

SUBJEKT
MČ Ružinov - RP VPS a.s. 41,14 -156 € /1 hod.

1 ks dreviny 
MČ - Dúbravka 1,179 - 12,132€/ 1 ks
 MČ- Staré mesto - Vepos 54 €, chránené 136 €
MČ - Nové mesto 59,5 - 159,5 1€/ ks
MČ - Karlova Ves svojpomocne

Bioodpad z rezov
m3

MČ Ružinov - RP VPS a.s. 19,935
porovnanie jedn.ceny

MČ - Dúbravka 9,39 10,545
 MČ- Staré mesto - Vepos 16,597 3,338
MČ - Nové mesto 11,67 8,265
MČ - Karlova Ves svojpomocne



Údržba komunikácií 2
zimný zásah 1 km 

MČ Ružinov - RP VPS a.s. 2,504 - 13,144
pluhovanie 2,504
posyp 13,144

pluhovanie posyp
 MČ- Staré mesto - Vepos 22 30,5

MČ - Nové mesto 32 38
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