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Informácia o stave a pláne rozvoja referátu Komunálneho podniku mesta Bratislavy.  

 

                   Spracovaný materiál obsahuje informáciu  o doterajšom napredovaní a budúcom vývoji   

referátu Komunálneho podniku mesta Bratislavy. 

Aktuálne ciele:  

• zabezpečiť letnú a zimný údržbu komunikácií  mesta a cestnej zelene (v mestských častiach  

Ružinov, Vrakuňa, Podunajské Biskupice, Nové Mesto, Rača, prípadne Vajnory) internými 

kapacitami  hlavného mesta,  

• operatívne odstraňovanie nebezpečných a havarijných situácií, ktoré vznikajú vplyvom 

počasia, vandalizmu, nehôd na celom území  Bratislavy,  

• riešenie podnetov obyvateľov a vedenia mesta na celom území  Bratislavy, 

• výkon pravidelnej údržby zelene  v niektorých mestských častiach,   

• v časti realizácia dopravného značenia pri príprave parkovacieho systému,  

• v menšom objeme jednoduchšie stavebné práce pre jednotlivé útvary magistrátu a organizácie 

Hlavného mesta SR Bratislavy,  

• cena realizovaných výkonov vo vlastnej réžii by nemala byť vyššia ako 80 % ceny pri udržaní 

alebo zvýšení kvality. 

Doterajší výkon: 

• od septembra 2019 operatívne riešenia podnetov pri letnej a zimnej údržbe komunikácií, 

• od apríla 2020 výkony Letného operačného plánu na území v Ružinove (komunikácie - ručné 

a strojné čistenie, prícestná zeleň kosenie a ostatná údržba), 

• údržba niektorých vnútroblokových trávnatých plôch v správe mesta v  Ružinove (kosenie 

a údržba), 

• riešenie podnetov z portálu Odkaz pre starostu a od Dispečingu OSK – bodové závady rôzneho 

druhu na komunikáciách. Časť zamestnancov v počte minimálne 6 ľudí s vozidlom je vybavená 

aj na stavebné práce, počet podnetov vyriešených dispečing OSK,  

• odkaz pre starostu 300 podnetov / od februára 2020, 

•  dispečing OSK 450 podnetov- od septembra 2019,  

• práce ktoré vykonal KP pre oddelenia sekcií a organizácií v rámci magistrátu Bratislava,  

• starostlivosť o areál Kino Zora, 

• sťahovanie materiálu a urgentné pomocné činnosti podľa pokynov riaditeľa magistrátu pre 

jednotlivé zložky magistrátu, 

• odstraňovanie reklamných zariadení, 

• na základe dohody so STARZ výkon práce s prenajatým mechanizmom Multicar 27 od STARZ v 

okolí Zimného štadióna Ondreja Nepelu, 



• Sad Janka Kráľa – polievanie a zabezpečenie správcu parku, 

• Metropolitný inštitút Bratislavy – čistenie priestorov Bazova, 

• Mestská knižnica – zastrešenie čitárne Červený Rak, 

• Sekcia sociálnych vecí – Ikea podpora rodiny s 1 rodičom, 

• Sekcia životného prostredia – Koceľova- čistenie priestorov po ľuďoch bez domova, 

• Generálny investor Bratislavy – Jurigovo nám. – montáž oplotenia, 

• Oddelenie komunikácii a marketingu– výroba informatívnych tabúľ - kovových a drevených. 

Zázemie a personálna kapacita: 

            referát Komunálneho podniku v súčasnosti využíva ako svoje zázemia areál na Bazovej ulici 

perspektívne plánujeme jeho prevádzku zriadiť v areáli mesta na Technickej ulici. 

            Do 30.09.2020  mal Komunálny podnik k dispozícií túto techniku v  hodnote 2.019.943,-EUR: 

2 traktory so zimným i letným príslušenstvom,  

4 univerzálne komunálne vozidlá,  

2 valníky na rozvoz ľudí a materiálu, 

3 dodávky na rozvoz ľudí a materiálu, 

1 štvorkolka pre zimnú a letnú údržbu,   

Staršia Avia s Hydraulickým čelom, 

11 profesionálnych mulčovačiek a kosačiek, 

10  krovinorezov, 

10 ručných zametačov so zimnou nadstavbou, 

5 kusov elektrických vysávačov, 

          V súčasnosti do novembra 2020 v rámci tejto hodnoty  očakávame dodanie 7 kusov 

univerzálnych 5 tonových vozidiel s nadstavbami a príslušenstvom. 

             V referáte Komunálneho podniku v súčasnosti pracuje 41 zamestnancov ( z toho 5 thp 

pracovníkov) Mzdové náklady sú pre rok 2020 plánované vo výške 926 568,- €. Do roku 2022 

predpokladáme nárast počtu zamestnancov do počtu 84 (6 thp, 42 pre cyklické činnosti, 36 

zamestnancov pre operatívne činnosti, prípadne menšie stavebné práce).  

Spolupráca s mestskými časťami: 

               popri rozvoji Komunálneho podniku  spolupracujeme i s mestskými časťami: pri správe 

komunikácií (najmä zimná údržba chodníkov) bola v zime 2019 /2020 zmluvne uzavreté spolupráca s 8 

mestskými časťami, pri údržbe zelene je zmluvne riešené spolupráca s 2  mestskými časťami. 

Spolupráca je v súčasnosti riešená prostredníctvom sezónnych alebo  jednoročných zmlúv. 

 

                                                                                                                         


