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ÚVOD 
 
 
   V živote jednotlivcov a spoločnosti zohráva veľký význam prostredie, 
v ktorom sa realizujú hospodárske procesy a v ktorom ľudia žijú a pracujú. 
Prostredie pre hospodárske procesy a život ľudí  je tvorený aj zeleňou, jej 
projektovaním, zakladaním, ochranou, údržbou a komplexnou starostlivosťou 
o ňu.  Veľmi  výstižne  tento fakt charakterizuje Le Corbusier, podľa ktorého, 
„... Postavené mesto rozhoduje o agresivite a mierumilovnosti ľudí, pretože 
organizácia mestského priestoru formuje dušu moderného človeka a tým 
rozhodujúco prispieva k jeho pocitom nešťastia, alebo k šťastnému vedomiu...“ 
 Aj keď táto inšpiratívna myšlienka  uvedená v Koncepcií rozvoja mestskej 
zelene (2 008 – ďalej len Koncepcia)   vznikla pred viac desaťročiami, nestráca 
na aktuálnosti ani v súčasnosti. Mestá a obce sa preto so zvýšenou   pozornosťou 
upriamujú aj na zeleň, ako súčasť životného prostredia. 
 
   Mesto Nitra má vypracovanú Koncepciu. Starostlivosť o mestskú zeleň je 
riešená ako v iných mestách na Slovensku. V rámci Mestských služieb a formou 
subdodávok od externých firiem zaoberajúcich sa danými aktivitami. 
 
   Z podnetu vedenia Mestského úradu v Nitre je vypracovaný tento 
podnikateľský plán – Správa mestskej zelene v Nitre. Jeho ambíciou je aj 
napriek zložitej ekonomickej situácii   súvisiacej s krízou, deficitom zdrojov 
a tým aj limitovanými možnosťami investovania do rozvojových projektov, 
najmä keď neprinášajú okamžitý efekt v podobe rýchlej návratnosti 
investovaného kapitálu, komplexne predikovať ciele a spôsoby ako podstatne 
zvýšiť celkovú úroveň a starostlivosť o správu mestskej zelene. 

   Mestskou zeleňou pre účely tohto plánu rozumieme všetky trvalé a krátkodobé 
vegetačné prvky, ako sú stromy, kry, kvety, trávnik, mobilná zeleň, usporiadané 
podľa zásad sadovníckej estetiky s viacfunkčnou kompozíciou, ktorá dopĺňa 
alebo skrášľuje dané prostredie. Je spojená so zastavaným územím, priemyslom 
a obhospodarovanou časťou krajiny. Je nenahraditeľnou súčasťou mestského 
organizmu. Jej význam je dôležitý z hľadiska bioklimatického, hygienického, 
ochranného a izolačného, architektonického a estetického, kultúrno-výchovného 
a rekreačného. 

   Podľa prieskumu riešenia tejto problematiky v iných mestách na Slovensku, 
v ČR prípadne aj v iných štátoch sa uplatňujú rôzne spôsoby. Často sú to 
Mestské služby, Záhradnícke a rekreačné služby, Technické služby a iba 
výnimočne Správa zelene v meste ako samostatný podnik. Aj na základe týchto 
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poznatkov je koncipovaný tento plán. Tento podnikateľský plán nie je obvyklý. 
Je to skôr štúdia možnosti riešenie problematiky.    

1. ZHODNOTENIE VÝCHODISKOVÉHO STAVU SPRÁVY  ZELENE 
V MESTE NITRA – SWOT ANALÝZA 

 

   Mestá a obce Slovenskej republiky prežívajú v istom provizóriu. Bola 
uskutočnená decentralizácia kompetencií štátu na obce a mesta z hľadiska 
vecného, čomu však nezodpovedala aj primeraná  decentralizácia finančných 
prostriedkov. 

   Celý proces transformácie politického a spoločenského systému  sa až príliš 
často realizoval divoko, bez uváženia, nepremyslene s množstvom škôd, ktoré 
treba eliminovať.   

   Mesta a obce sa aj v minulosti starali o svoje životné a pracovné prostredie. 
Boli k tomu vytvorené potrebné organizácie: najčastejšie išlo o Sadovnícke 
podniky, Mestské služby a iné formy organizačno – právneho usporiadania 
starostlivosti o životné a pracovné prostredie.  

   V súčasnosti prevažná časť miest na Slovensku a podobne je tomu aj v Českej 
republike, zabezpečuje starostlivosť o mestskú zeleň cestou Mestských služieb, 
v rámci  ktorých je obsiahnutá problematika projekcie zelene, jej technického 
zabezpečenia a realizácie výkonov, dohľadu a kontroly nad celým výkonom 
starostlivosti o mestskú zeleň, zabezpečením priesad a výsadbového materiálu 
vo vlastných škôlkach a skleníkoch, ako aj iné súvisiace výkony. Často obsahujú 
aj vlastnú obchodnú činnosť a to vo forme obchodu s hnojivami, výpestkami 
a podobným sortimentom pre široký okruh záujemcov. 

   Realizačný tím vykonal pracovnú cestu do Košíc za účelom oboznámenia sa 
s tým, ako to robia najlepší. Ide o formu benchmarkingu.  Ako to robia najlepší, 
aký je GAP rozdiel a čo treba urobiť, aby sme sa priblížili k tejto úrovni. 

   Pravdepodobne niet sporu o tom, že mesto Košice sú v Správe o mestskú zeleň 
najďalej v rámci Slovenska. Svedčí o tom aj úspech v súťaži o Európske hlavné 
mesto  kultúry 2013. Mesto na rozdiel od iných budovalo súčasný systém  
transformáciou  Mestského sadovníckeho  podniku po roku 1989 do podoby 
súčasného podniku Správa zelene Mesta Košice. Iné mesta, ako aj Nitra, tieto 
podniky jednoducho zlikvidovali, akoby už nebola potrebná starostlivosť o jej 
zeleň. 
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   Mesto Nitra sa primerane stará o svoje životné a pracovné prostredie. 
V starostlivosti o zeleň sa usiluje vynakladať efektívne finančné prostriedky, 
a realizovať potrebné činnosti k spokojnosti obyvateľov a návštevníkov. 
Ambíciou tohto podnikateľského plánu je ďalej rozvinúť a pozdvihnúť 
starostlivosť o zeleň.  

   V súčasnosti celá starostlivosť o zeleň v meste je  najmä v kompetencii 
Mestských služieb a Mestského úradu. Starostlivosť nie je komplexná. Mesto 
ako jedno z mála miest vybudovalo „ Kompostáreň“  zo zdrojov EU, ktorú treba 
primerane exploatovať. Ukazuje sa potreba riešenia projekčnej prípravy zelene 
v mestskom priestore. Mesto nemá vlastné kapacity škôlky pre výpestky 
a kvetinové priesady, ani skleníkové hospodárstvo. Hoci aj napriek týmto 
okolnostiam sa zabezpečovala starostlivosť o zeleň, vedenie mestského úradu 
 usiluje aj v tejto oblasti urobiť všetko pre cieľavedomé a efektívne zmeny 
potrebné k vytvoreniu predpokladov, aby nastali trvalé a progresívne zmeny 
v prospech obyvateľov a návštevníkov mesta. 

   Prežívame obdobie svetovej hospodárskej krízy. Počas nej sú veľké problémy 
so   zdrojmi. Obmedzuje sa nielen spotreba, ale aj investovanie. A zvlášť do 
sektorov, ktoré neprinášajú skorý efekt,  ktorých nie je rýchla návratnosť 
investovaného kapitálu.  Vedenie mesta Nitra si je vedomé toho, že starostlivosť 
o zeleň  a investovanie do jej rozvoja prinesie prospech každému jej obyvateľovi 
a návštevníkovi. Zvlášť, keď mestskú komunitu vnímame aj ako mesto mladých 
– študentov univerzít a stredných škôl. 

   Nové komplexné riešenie starostlivosti o zeleň si vyžaduje aj uvedenie do 
prevádzky Kompostárne, ktorá má špecifický režim.  Ambíciou zmien v správe 
zelene Mesta Nitra, je aj zriadenie predajne pre predaj prebytkov pre 
obyvateľov. 

   Starostlivosť o zeleň v meste je vkladom do budúcnosti. V žiadnom prípade to 
nie sú neefektívne investície. Najmä v meste mladých, ako sa často mesto Nitra 
vníma. Ide nielen o naplnenie odkazu Le Corbusiera, ale aj o racionálny prístup 
k manažovaniu mestského priestoru v prospech jeho obyvateľov a návštevníkov. 
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SWOT ANALÝZA SPRÁVY MESTSKEJ ZELENE V NTRE 

VÝCHODISKOVÝ STAV - 2013 

 

              SILNÉ STRÁNKY 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 

   Ambícia a odhodlanie primátora 
a užšieho vedenia mesta Nitra 
podstatne zvýšiť komplexne správu 
zelene aj napriek existujúcim 
problémom s financiami. 

 

 

 

 

 
   Nekomplexnosť súčasného stavu 
správy zelene v meste Nitra. 
      Absentuje gescia za komplexnú
starostlivosť o správu zelene v meste 
Nitra. 
   Správa zelene nemá vlastnú škôlku 
a sklenikove hospodárstvo, čo spôsobuje 
problémy aj s využitím kompostárne. 
 

 

 

              PRÍLEŽITOSTI 

 

                 HROZBY  
 

   Úsilie o zabezpečenie príležitosti 
pre aktivačné práce ako aj 
zamestnanie ľudí v rámci podpory 
zamestnanosti štátom. 

   Podľa benchmarkingu – vyrovnať 
sa najlepším, robiť lepšie, využiť 
know – how najlepších. 

 

   Kríza a deficit zdrojov pre investovanie 
všeobecne a zvlášť do projektov s nízkou 
mierou návratnosti investovaného 
kapitálu. 
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2. VÍZIA A POSLANIE – PREDMET ČINNOSTI PODNIKU                     
(ALEBO JEHO ČASTI), VECNÁ STRÁNKA PLÁNU. 

  
 Vízia je už prezentovaná. Je veľmi dôležitá, najmä pre osadenstvo – 
komunitu podniku a jeho okolité prostredie. Je to tým, že má schopnosť 
mobilizovať – aktivovať k pozitívnej činnosti, keď je priaznivá, pozitívna, 
perspektívna. A naopak, ak podnik nemá takú víziu, pôsobí na osadenstvo 
podniku deštruktívne, demoralizuje ich. Musí obsahovať racionálne aj 
iracionálne prvky, musí sa zakladať na realite, ale aj na prvkoch intuície.  Pôsobí 
ako maják pre lode v rozbúrenom mori – ukazuje im cestu v turbulentnom 
podnikateľskom prostredí. Vízia je predstava šéfa podniku, ako on vidí jeho 
perspektívu a čo je ochotný pre jej naplnenie obetovať, vykonať. 

            Bez ohľadu na skutočnosť, či bude vytvorený samostatný subjekt – 
podnik pre zabezpečovanie agendy Správy mestskej zelene, alebo to bude 
samostatná časť Mestských služieb – ako hospodárske stredisko z hľadiska 
ekonomického režimu hospodárenia, prípadne divízia, alebo bude táto 
agenda včlenená do ich portfólia, víziou zostáva: 

   „ NITRA, MESTO V ZELENI A ZELEŇ V MESTE, PRE ZDRAVÉ 
A PRIAZNIVÉ ŽIVOTNÉ A PRACOVNÉ PODMIENKY JEJ 
OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV“  

 

 POSLANIE PODNIKU  (ALEBO JEHO ČASTI) – PREDMET ČINNOSTI 
– PRE ZÁPIS DO OBCHODNÉHO REGISTRA    

2:2.1. Projektuje, zakladá, obnovuje, udržiava  a kosí trávniky (zeleň)  
v meste Nitra.  (Staré mesto 1 -4, v centre mesta, v Starom a Novom parku, 
v Párovciach, v Mlynárciach, na Kyneku, v teritóriu SPU, na Kolokočine 1-3, 
na Dieloch,  na Čermáni, na Chrenovej 1 – 4, v Brezovom Háji, na Zobore, 
v Janíkovciach, v Krškanoch, v Drážovciach a v Párovských Hájoch.) Ďalej 
spravuje prícestnú  zeleň pri komuikáciách v meste Nitra. Projektuje 
a realizuje výsadbu stromov, kríkov a kvetinových záhrad, udržiava ich, 
zabezpečuje orezy a výrub stromov a kríkov. 
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2.2.2. Spravuje a udržiava detské ihriska,  parkové chodníky  a prevádzku 
fontán  v meste. 

2.2.3. Spravuje budovy a stavby, hnuteľný a nehnuteľný majetok, 
poľnohospodársku pôdu a pozemky, ako aj skleníkové hospodárstvo 
potrebné pre naplnenie svojho poslania. (V prípade zriadenia samostatnej 
organizácie pre Správu mestskej zelene.) 

2.2.4. Pestuje okrasné stromy, kríky a kvety pre vlastnú činnosť a na predaj. 

2.2.5. Spravuje kompostáreň. Vyrába kompost a zabezpečuje drvenie orezov 
zo stromov. 

2.2.6. Vykonáva a realizuje geodetické zamerania na spracovanie 
pasportizácie mestskej zelene ako aj projektovo-rozpočtovú a inžiniersko – 
investorskú činnosť zameranú na mestskú zeleň. 

2.2.7. Podľa zákona 303/1995 Z. z. (§ 22 ods. 3)  vykonáva podnikateľskú 
činnosť v maloobchode a veľkoobchode v rozsahu predmetu činnosti – nákup 
a predaj okrasných drevín, kvetov a stromov, v poskytovaní projekčnej 
činnosti a záhradníckych služieb za úplatu, predáva hnojivá, palivové drevo 
a zabezpečuje prenájom mobiliáru – pivné sety, lavičky a pódia.                                          

3. AGENDA ČINNOSTI – AKTIVÍT POTREBNÝCH PRE 
KOMPLEXNÚ SPRÁVU ZELENE V MESTE NITRA  

3.1. Projekcia zelene 

      Základom správy zelene je projekčná zložka. Ide o prvý krok v rámci tvorby 
a udržiavanie zelene v meste. Tieto činnosti môžu byť tak, ako aj ostatné 
zabezpečované aj externe. Skúsenosti  ukazujú, že ich zabezpečovanie v rámci 
vlastnej agendy je podstatne efektívnejšie. Predpokladáme, obsadenie tohto 
útvaru – referátu 1 – 3 zamestnancami, kvalifikovanými na projektovú činnosť, 
teda absolventmi Fakulty krajinného a záhradníckeho inžinierstva.  Náplňou ich 
činnosti bude samotná projekcia zelene v meste, kontrola jej realizácie a celková 
inšpektorská činnosť v správe zelene v meste. Okrem toho náplňou ich činnosti 
bude aj pasportizácia v oblasti zelene, príprava plánov na potrebu výpestkov 
a priesad kvetov.  V súčasnosti túto činnosť vykonáva zamestnankyňa 
Mestského úradu a to aj s inými aktivitami. 

3.2. Správa a údržba  mestských fontán 

    Mestské  služby Nitra zabezpečujú správu a  prevádzku 11 fontán.  Z  toho 7 
fontán, 2 fontány, ktoré slúžia aj ako pitníky  a 2 samostatné pitníky. Tieto 
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zariadenia sa nachádzajú  v nasledovných lokalitách mesta:  Svätoplukovo 
námestie,  Mestský park Sihoť – žaby,  Štúrova ul.   pri budove Krajského súdu, 
pred budovou Obvodného úradu práce,  Jurkovičová ul.,  Klokočina,  
Štefánikova ul. – pred domom módy,  Mestský park Sihoť – pred kúpaliskom, 
Fontána a pitník – Pribinovo námestie, Fontána a pitník studňa - Štefánikova ul., 
Pitník  koníky - Štefánikova ul., Pitník - Mestský park Sihoť. 

NA SPRÁVU A ÚDRŽBU FONTÁN SÚ ROČNÉ NÁKLADY PLÁNOVANÉ 
NA ROK 2 013 23 400 €. Priemer na 1 fontánu činí 2 127,28 € 

   Fontány v meste vyžadujú komplexnú rekonštrukciu. V prvom rade treba 
komplexne posúdiť, ktoré fontány, prípadne aj pitníky treba perspektívne 
zachovať, tieto treba aj rekonštruovať. Iné bude potrebne prípadne zrušiť. 
Táto problematika má byť posudzovaná v širších súvislostiach a presahuje 
možnosti riešenia v rámci tohto podnikateľského plánu. 

3. 3  Správa verejnej zelene, detských zariadení a pieskovísk a fontán 

Správa zelene tvorí v súčasnosti hlavnú činnosť v tejto oblasti. Údržba 
zelene je súčasťou nepretržitého procesu, ktorý vedie k zachovaniu 
a zlepšovaniu ekologických, estetických a spoločenských funkcií zelene a jej 
životných podmienok. Je to činnosť smerujúca k zachovaniu zdravého životného 
prostredia, trvalo udržateľného rozvoja a optimálnych podmienok života 
obyvateľov a návštevníkov  mesta Nitry. Nedeliteľnou súčasťou verejnej zelene 
sú detské zariadenia – prvky malej architektúry – detské ihriská, pieskoviská, 
lavičky- pre voľno časové aktivity obyvateľov.  

           3. 3. 1.    Kosenie trávnikov a ich údržba  

   V pôsobnosti mesta Nitra je dovedna 260,78 ha zelene o ktorú sa treba 
starať. (Stav  na rok 2013).  Sú to plochy s rôznym stupňom intenzity ošetrovania. 
Z celkovej plochy mestskej zelene pripadá 81,50 % na plochy s intenzitným 
stupňom 2. Starostlivosť o mestskú zeleň predpokladá vyhrabávanie zelene, 
dosev  a najmä kosenie a odvoz trávnej hmoty. Počet kosieb pritom závisí 
najmä od zrážok a pohybuje sa v rozpätí od 3 do 5, prípadne až 6 
v Mestskom parku.  

 

  Mestská časť – lokalita              V ý m e r a   v   m2 podľa stupňa intenzity 

                                                       1. stupeň     2. stupeň   3. stupeň    Dovedna 

Staré mesto I.                                      0              27 311            0            27 311 
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Staré mesto II. + IV.                           0            209 274       17 983      227 257 

Centrum mesta                              40 983            6 417         3 331        50 731 

Starý a Nový park – kosenie                            134 237                        134 237 

MČ Párovce                                          0            97 489             0           97 489  

MČ Mlynárce                                       0            23 299             0           23 299 

MČ Kynek                                            0            15 022             0           15 022 

Areál SPU + staré letisko                    0            39 735         2 032         41 767 

Klokočina I.  + Borinka                  2 104        151 237         4 867      158 208 

Klokočina II.                                         0          201 059          3 850     204 909 

Klokočina III.                                       0          249 882         16 656     266 538 

Diely                                                      0          146 988         36 032     183 020 

Čermaň                                                 0            94 564         29 700     124 264 

Chrenová I.                                          0           213 564              0        213 564 

Chrenová II.                                         0           168 917               0       168 917 

Chrenová III.                                      0          179 315                0       179 315 

Chrenová IV.                                      0          106 592           1 360     107 952 

Brezový Háj                                        0            17 697       147 648     165 345 

Zobor                                                   0            27 020               752      27 772 

Janíkovce                                            0            34 912                 0         34 912 

Krškany                                              0            35 327             1 300      36 627 

Dražovce                                            0                 11 202       18 904       30 106 

Parovské Háje                                   0                 13 485             50        13 535 

                    S P O L U   V  HA    260, 7797     / 2 607 797 m2  
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                    Z TOHO  1. STUPEŇ INTENZITY   4, 3087 ha  / 43 087 m2  

                                     2. STUPEŇ INTENZITY  212, 5632 ha  /2 125 632 m2 

                                     3. STUPEŇ INTENZITY  29, 1679 ha   / 291 679 m2 

                                         PARKY                           14,7399 ha  / 147 399 m2 

                     2 607 797 x 0,245 = 638 910, 265 €  (Rozpočet 638 740 €) 

   Mesto vytvorilo rajóny, ktoré na základe výberového konania odovzdalo 
z hľadiska správy zelene  profesionálnym firmám, ktoré sa danou činnosťou 
zaoberajú. Táto činnosť je vykonávaná za úhradu.  Tá predstavuje zaokrúhlene 
0,25 € za celoročnú správu a udržiavanie 1 m2. (Sadzba je diferencovaná 
podľa stupňa intenzity trávnika od 0,015  € za m2  pri 3. a ďalšej kosbe do 
0,027 € za m2 pri 1. kosbe.)  V rámci uvedenej sadzby je úhrada 0,0167 € za m2 
jarného vyhrabávania trávnikov. 

   Podľa údajov v Rozbore hospodárskej činnosti MS za rok 2012 boli úhrady za 
dodávateľské služby na úseku UVZ nasledovné: 

   - Jarné vyhrabanie trávnikov                       41 000 €          Tieto položky 
dovedna 

   - Kosby                                                          205 000  €         činia 492 000 € 

   - Vyhrabanie lístia                                      130 000 €    

   - Rez drevín                                                   78 000 € 

 - Odburiňovanie a kyprenie pieskovísk     13 000 € 

   - Odstraňovanie organických nečistôt       25 000 €  

Do nákladov na kosbu vo výške 0,245 €  za 1 m2  sú podľa týchto údajov 
zahrnuté aj náklady na vyhrabanie lístia a trávnikov, rez drevín, 
odburiňovanie a kyprenie pieskovísk a odstraňovanie organických nečistôt.  
To nie je správne. 

   Tento stav vzhľadom na komparáciu sadzieb za kosenie a udržiavanie 
trávnikov považujem za racionálny a odporúčam ho ponechať v doterajšom 
režime a postupne, iba po častiach vytvoriť v Stredisku pre správu zelene 
skupinu pre tieto aktivity na vytvorenie konkurencie. Okrem toho je tu 
príležitosť pre Mestské služby, aby v rámci správy o verejnú zeleň využili 
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aktivačné práce pri vyhrabávaní trávnikov a ošetrovaní kvetinových záhonov. 
(Ide o rozsah v objeme cca 184 000 €, ktoré sa v súčasnosti platia z rozpočtu 
mesta a MS.)  Ide o príležitosť pre mesto a organizáciu, ktorá spravuje mestskú 
zeleň. 

 

 

 

   3. 3. 2 Správa a údržba detských zariadení a detských ihrísk 

   V pôsobnosti Správy zelene v Nitre je: 

 289 detských ihrísk, 
  209 pieskovísk a 
  1 180 lavičiek, 
  kolotoče, hojdačky a preliezky. 

   Ich údržbu a ošetrovanie zabezpečujú Mestské služby. Ročne sa vynakladá na 
správu a údržbu detských ihrísk, pieskovísk,  lavičiek  a hracích prvkov podľa 
rozpočtu na rok 2013 46 050 €. Rozhodujúcu položku v tom tvorí ošetrovanie 
a údržba pieskovísk a hracích prvkov. V priemere na jedno pieskovisko treba 
približne 64 € ročne. (Prekopanie, odstránenie burín, odvoz na skládku, 
výmena piesku, dezinfekcia, odvoz a nasypanie piesku. Platí pri výmene 1 
m3 piesku na jedno pieskovisko.) 

   Aj v tomto prípade bude vhodné urobiť súpis a systémovo riešiť ošetrovanie 
a správu detských ihrísk a zariadení. Niektoré pieskovisko treba na určité 
obdobie v niektorých lokalitách mesta vzhľadom na vývoj populačných 
ročníkov konzervovať. 

  

  3. 3. 3 Orezy a výruby stromov 

   Ročne treba vyrúbať cca 420 -450 stromov. Výrub robia zamestnanci MS a aj 
dodávatelia pri zložitých podmienkach, najmä keď treba  použiť  plošinu, 
prípadne horolezeckú techniku. Cena výrubu za jeden strom závisí od toho, či je 
to jednoduchý výrub – podľa  hrúbky kmeňa je cena od 9 do 100 €, pri zložitom 
výrube od 5 do 150 € pri ihličnanoch, prípadne od 9 do 350 € pri listnatých 
drevinách. V sťažených podmienkach  je cena výrubu od 60 do 1 000 € za jeden 
strom. 
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3. 3. 4 Správa a údržba kvetinových záhonov 

    V  pôsobnosti mesta je dovedna  1 271, 23 m2 kvetinových záhonov. Tieto sú 
dislokované v nasledovných mestských častiach: 

   - Centrálna mestská zóna                514, 0 m2  

   -   Chrenová                                       23O, 13 m2 

   -     Kruhový objazd pod Zoborom   241, 0 m2 

   -   Park                                                286, 0 m2 

       S P O L U                                      1 271,23 m2 

   Správa a údržba kvetinových záhonov  je v pôsobnosti Mestského úradu. Na 
rok 2013 je plánovaný rozpočet na kvetinové záhony 42 300 €, z čoho na 1 m2 
pripadá čiastka 33,3 €. Skutočné náklady budú vzhľadom na dohodnutú zmluvu 
s dodávateľom nižšie a to 31,39 €.  (Okrem toho sú v rozpočte mesta aj ďalšie 
položky patriace do správy zelene. Ide o nasledovné položky: Nutné výruby 
chorých porastov 2 000 €, Prestavba porastov Hradný vrch 3 320 €, údržba 
Rolfesovej Bane 2 000 €, ochrana stromoradia liesok na Svätoplukovom 
námestí 10 010 € , parkové úpravy 4 980 €, zálievka stromov 15 000 €, 
náhradná výsadba zelene 12 000 €, predláždenie stromoradia na Farskej 
ulici 830 €, rekonštrukcia zelene na Mostnej ulici  9 000 , oprava detského 
ihriska na Ždiarskej ulici 3 000 €,  oprava detského ihriska na Hollého ulici 
€ , rekonštrukcia zelene na pešej zóne 2 000 €, polievanie závesných 
kvetinových zostáv  6 640 € ) 

Spolu  je plánovaný rozpočet mesta na kvetinové záhony na rok 2013  vo 
výške 39 913,50 € + 73 780 € = 113 693,50 € K tomu ešte patrí čiastka 5 000 
€, ako úhrada za dodanie stĺpových kvetov. Súčet = 118 693,5O €. 

   Treba zvážiť, či tieto činnosti  dať  spolu s ostatnou agendou správy 
zelene, alebo ich ponechať oddelene ako doteraz. Odporúčam aj tieto 
aktivity zaradiť do celku Správy mestskej zelene. 

  

     3.4 KOMPOSTÁREŇ V KRŠKANOCH 

 
   Projektovaná kapacita spracovaného biologicky rozložiteľného odpadu je 16-
tisíc ton ročne. Konečným produktom podľa projektu má byť  9-tisíc ton 
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kompostu za rok  Otáznou je skutočná kapacita. Z doterajších skúsenosti sa zdá, 
že nemusí zodpovedať projektovým parametrom... Mesto ho chce využívať  na 
podporu rastu zelene  Ideálnym stavom je, aby celá produkcia kompostu bola 
aplikovaná na plochy verejnej zelene v meste.  
   Mesto má skutočné plochy kvetinových záhonov iba vo výmere 1271,23 m2 

a predpoklad získať ornú pôdu pre škôlku s výmerou 2,5 ha. Aby sa realizovala 
ročná produkcia kompostu na uvedené plochy,  predstavovalo by to 342 kg na 
m2 pri plnej výrobnej kapacite. Mesto nedisponuje skleníkmi, kde by sa dal 
kompost využiť. Pri ich získaní ba sa zlepšili možnosti využitia kompostu. 
Problém je čo s ostatnou produkciou. 
    Kompostáreň bola postavená z eurofondov, pri maximálnej využiteľnosti jej 
produkcie sa náklady na jej výstavbu majú vrátiť v priebehu niekoľkých rokov. 
Finančný režim kompostárne podlieha prísnym podmienkam, ktoré je nutné 
rešpektovať. A práve tie spôsobujú komplikácie. 
    
V kompostárni sa počas 5 rokov prevádzky nemá – nesmie tvoriť zisk. 
Z toho vyplývajú nasledovné možnosti: 

1. Produkovať kompost iba pre potrebu aplikácie na plochy správy mestskej 
zelene a ostatnú časť  skladovať. Problém je so skladovaním veľkého 
množstva na dlhú dobu a možných kolízií s výkladom zmluvy zo strany 
EU. 

2. Vyprodukovaný kompost aplikovať na obhospodarované plochy 
škôlky a skleníkové hospodárstvo, ako aj na plochy kvetinových 
záhrad a iných vhodných plôch obhospodarovaných mestom.   

   Ostatnú  časť predávať obyvateľom mesta za nákladovú cenu bez    
zisku. (Iba priame a nepriame náklady, bez zisku.) Môže byť aj úvaha 
o bezplatnom odovzdávaní  produkcie kompostu obyvateľom mesta 
s účelom použiť ho na zeleň. 
      Problém je  však v tom, že   prevádzkou kompostárne pri výrobe 
kompostu vzniknú prevádzkové    náklady, ktoré by sa mali vrátiť, bez 
tvorenia zisku. (Mzdové  náklady, spotreba    energií a pod.) Bude potrebné 
zvážiť otázku    odpisov  z technológie kompostárne.  
        V každom prípade treba tejto otázke venovať  zvýšenú pozornosť.    
Za vhodnú nepovažujem úvahu o bartrovom obchode, ktorá sa často ako 
aktuálne riešenie uvádza v niektorých iných prípadoch Kompostárne.  

   Kompostáreň sa nachádza v blízkosti čistiarne odpadových vôd v mestskej 
časti Krškany. Pre mesto je to výhodné, keďže kaly nebude musieť prevážať. Ich 
použitie na účely kompostovania je však podmienené splnením nízkeho obsahu 
ťažkých kovov, na čo sú nutné chemické analýzy. Okrem kalov z čistiarne 
odpadových vôd bude kompostáreň spracovávať aj odpad rastlinného pôvodu a 
biologicky rozložiteľný odpad . Kompostovanie bude prebiehať v 
polouzavretom systéme aerobným procesom.  
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   Kompostáreň má uzatvorené procesy a špecifický finančný režim. Je na jednej 
lokalite. Z toho dôvodu bude účelné vytvoriť  pre jej prevádzku samostatnú 
organizačnú jednotku. Ako zdroje vstupov surovín a materiálov sa plánujú: 

1. tráva z pokosených plôch, bez ohľadu na stupeň zvädnutia, 
2. listie z ošetrovaných plôch a iné rastlinné zvyšky, 
3. piliny a drvené konáre z ošetrovaných stromov a kríkov, 
4. odpad z ovocia a zeleniny, 
5. odpad z podstielok z chovu malých zvierat a iný bio odpad, ktorý bude 

zberaný organizovaným systémom. 

Kompostáreň je vybavená komplexne potrebnými technologickými 
zariadeniami, ktoré sú potrebné nielen pre výrobu kompostu, ale aj pre 
laboratórne  rozbory kalov z ČOV a baliarne finálneho produktu. Sú to 
nasledovné stroje a zariadenia: 

 

   Pre prevádzku kompostárne sú podľa projektu plánované počty 11 
zamestnancov. Ich profesná štruktúra je nasledovná: 

Vedúci 1  Administratívny pracovník 1 

Laborantka 1                                         Obsluha kompostárne 6 

Strojná údržba 1                                    Elektroúdržba a M + R  1 

SPOLU 11 ZAMESTNANCOV 

ROČNE JE NA PREVÁDZKU KOMPOSTÁRNE  PLÁNOVANÝCH 189 000  
€. 

Z TOHO NA 1 t PRI PLNEJ VÝROBNEJ KAPACITE PRIPADÁ 21 €.  

VÝROBNÉ NÁKLADY BEZ ZISKU PODĽA PROJEKTU  10 KG BALIKA 
BY  PREDSTAVOVALi ČIASTKU 0,21 €. 

 

   3. 3. 5 Škôlka a skleníkové hospodárstvo – záhradníctvo mesta 

   V súčasnosti nie je. Mesto nemá vlastné kapacity, pričom vlastné produkty sú 
lacnejšie ako od dodávateľov a ešte k tomu vyrobené so ziskom. 
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   Z prieskumu vyplynulo, že mesto disponuje pozemkom parcela č. 579 „E“ 
v katastrálnom území Chrenová – súčasť areálu Agrokomplex Nitra s výmerou 
2,5 ha. Pozemok je vo vlastníctve mesta. V súčasnosti sú na ňom trvalé trávne 
porasty a pozemok je oplotený. Okrem toho tento pozemok sa nachádza 
v blízkosti Kompostárne a je vhodný pre škôlkarstvo a skleníky. Zamestnanci 
MsÚ vykonali prieskum možnosti získania takýchto kapacít.  

   Podľa prieskumu nie sú k dispozícií skleníky. Vhodné by boli skleníky pri 
ploche škôlky. Možnosť získania skleníkov do prenájmu, prípadne ich kúpa sa 
overuje. Prípadne zvážiť ich vybudovanie. 

 

   3.3.6 Obchodné centrum Správy zelene  

    Predpokladáme v ňom predaj a obchodnú činnosť veľkoobchodu 
a maloobchodu s vlastnými prebytkami súvisiacimi so Správou zelene, ako aj  
s obchodnou činnosťou širšieho sortimentu, ktorý súvisí so Správou zelene. 
 
   V Obchodnom centre bude na predaj rôzny sortiment priesad kvetín 
dopestovaných v skleníkoch mesta, ako aj drevín zo škôlky. Ďalej rôzne hnojivá 
a potreby pre pestovateľov, chemické ochranné prostriedky, náradie a iné 
doplnky. Po uplynutí termínu viazanosti podmienky nepredajnosti kompostu 
z kompostarne bude na predaj aj kompost. 
 
   Sortiment tovarov bude tvoriť aj palivové drevo z vyrúbaných stromov. 
Predpokladáme tiež možnosti prenájmu mobiliárov. 
 
 
4. ORGANIZAČNÁ A RIADIACA ŠTRUKTÚRA MODELOVÝCH  
    RIEŠENÍ SPRÁVY ZELENE V NITRE – VARIANTNÉ RIEŠENIA 
 
   Podľa zadania boli zvažované varianty riešenia Správy zelene v meste Nitra 
z hľadiska organizácie a riadenia: 
   4.1  Začlenenie Správy zelene do existujúcej organizácie Mestské služby 
  4.2   Zriadenie samostatnej organizácie pre Správu zelene 
  4.3 Vytvorenie Konzorcia pre Správu zelene v meste Nitra  
  4.4  Odovzdanie sektorov mesta do správy zelene dodávateľom 
 
 
   4.1 VARIANT 1 – ZAČLENENIE SPRÁVY ZELENE DO    
         MESTSKÝCH  SLUŽIEB 
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   V súčasnosti Mestské služby zabezpečujú z  časti správu mestskej zelene. 
Časť starostlivosti o mestskú zeleň vykonáva Mestský úrad a rozhodnú 
realizačnú časť zabezpečujú externí dodávatelia na základe zmlúv za 
úhradu. Preto je celkom logické počítať s tým, že by im bola zverená 
komplexne celá starostlivosť, pričom by aj vykonávali v určitej mestskej 
časti realizáciu potrebných opatrení a zvyšok by sa riešil cestou 
dodávateľov. Takéto riešenie je prevažujúce aj v iných mestách na 
Slovensku. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  Organizačná a riadiaca štruktúra Správy zelene v meste Nitra – 
subvariant 1 pri začlenení do Mestských  služieb. 

  

POČET NOVÝCH MIEST 

         THP – 6 - 8 

                                                                            MZDY ZAMESTNAVATEĽA                    

                                                                           ZA ROK 95,6  – 127, 5 TIS.€ 

 

 

  

  

     

 

  

  

 

           MESTSKÉ SLUŽBY 

                    RIADITEĽ 

ÚSEK SPRÁVY MESTSKEJ ZELENE 
          NÁMESTNIK RIADITEĽA /1/ 

ÚTVAR PROJEKCIE MZ 
PROJEKTANTI / 1 – 3/ 

STREDISKO SPRÁVY 
ZELENE 
VEDÚCI / 1 +  

KOMPOSTÁREŇ 
VEDÚCI + OBSLUHA 
/1 + 10/ 



 18

 

 

 

 

 

 

TENTO VARIANT ODPORÚČAM AKO NAJLEPŠÍ. /Schéma č. 1./ 

V tomto variante nie je obsiahnutá organizačná jednotka pre techniku. Tá je 
v rámci kompetencií námestnika pre prevádzkovo-technický úsek. 
Nepredpokladáme vytvorenie dvoch organizačných jednotiek pre  techniku.  
Útvar projekcie je možné začleniť do strediska správy zelene a škôlku so 
skleníkovým hospodárstvom do organizačnej jednotky Kompostáreň. 

VÝHODY: 

1. Je to kompromis medzi zriadením novej organizácie v pôsobnosti mesta  
a začlenením Správy zelene do Mestských služieb do kompetencie námestníka 
pre prevádzku. V rámci Mestských služieb sa vytvorí samostatné hospodárske 
stredisko a v rámci neho samostatné hospodárske stredisko pre kompostáreň. 

2. Je to perspektívne riešenie. Celá činnosť Správy zelene je v rámci námestníka 
pre Správu zelene. Odborne sú tieto aktivity v pôsobnosti jednej osoby odborne 
spôsobilej ich aj manažovať. Reálne a komplexné riešenie. 

3. V začiatkoch je možné projekciu začleniť do strediska správy zelene a škôlku 
so skleníkovým hospodárstvom do kompostárne 

4. Predpokladá sa vytvorenie 6-8 technicko – hospodárskych zamestnancov 
s ročnými mzdovými nákladmi 95,6 tis. €- 127,5 tis. € (Priemerný mesačný 
plat + odvody, 982 € x1,352 x 12 x počet zamestnancov.) 

5. Toto riešenie je výhodne aj z hľadiska využitia existujúceho potenciálu 
Mestských služieb. Bude vhodné doplniť potrebnou technikou – vysokozdvižná 
plošina, motorové píly, krovinorezy, nákladné auta a pod.. 

 

NEVÝHODY: 

ŠKôLKA A SKLENIKOVÉ 
HOSPODáRSTVO 
VEDÚCI + OBSLUHA 

OBCHODNÉ CENTRUM 
VEDÚCI + 1 - 2 
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1. Sú iba v porovnaní s čiastkovými, nekomplexnými riešeniami, ktoré ani 
z odborného hľadiska nezodpovedajú potrebám moderného manažmentu 

 

 

 

   

 
 
 
SUBVARIANT 2 – ZAČLENENIE SPRÁVY ZELENE DO MESTSKÝCH 
SLUŽIEB 

  

 Najjednoduchší variant včlenenia správy mestskej zelene do Mestských 
služieb. 

      POČET THP 2, ROČNÉ MZDOVÉ NÁKLADY 31,86 TIS. € 

 

Schéma č. 2. NEPREFERUJEM – ODBORNE, PERSPEKTÍVNE 
A KOMPLEXNE NEVYHOVUJE POTREBÁM MODERNÁHO 
MANAŽMENTU – JE TO TROCHÁRENIE. 

NÁMESTNÍK PRE PREVÁDZKOVO – 
TECHNICKÝ ÚSEK 

STREDISKO  SPRÁVY 
MESTSKEJ ZELENE 
VEDÚCI  / 1 + 

KOMPOSTÁREŇ, ŠKôLKA 
A SKLENIKY 
VEDÚCI + OBSLUHA /+1 
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V rámci tohto variantu predpokladáme, že ostatné organizačné jednotky v náplni 
prevádzkovo-technického námestníka zostanú zachované. Pribudne vlastne iba 
jeden a to kompostáreň, škôlka a sklenikové hospodárstvo. Stredisko správy 
mestskej zelene je namiesto organizačnej jednotky Verejná zeleň mesta. V jej 
pôsobnosti môže byť aj projekčná časť a prípadne aj ďalšie pracovné posty. 
Všetko závisí od času, kedy bude zmena urobená, či potrebná a v akom rozsahu. 
Aj v tomto prípade je možné zriadenie jednej organizačnej jednotky a to najmä 
v čase rozbehu. 

   Keď sa zvýši rozsah agendy existujúcim zamestnancom aj v pôsobnosti 
hlavného ekonóma a aj samotného riaditeľa, treba zvážiť aj ich motiváciu. 

 

 SUBVARIANT 3 ZAČLENENIE SPRÁVY ZELENE DO MESTSKÝCH 
SLUŽIEB 

  Iným riešením, ktoré je vzhľadom na daný stav reálne, je vytvoriť v pôsobnosti 
prevádzkovo-technického námestníka riaditeľa Stredisko pre správu mestskej 
zelene, v rámci ktorého môžu byť pracoviská – kompostáreň a škôlka so 
skleníkovým hospodárstvom. 

Organizačná a riadiace štruktúra riešenia Správy zelene 

 

 

 

 

 

  

 

 

POČET THP  1 + 2 MAJSTRI 

MZDY ZAMESTNAVATEĽA  ROČNE  15, 93 TIS. € + 25,96 € 

Schéma č. 3 AKO PRI 2. – IBA NÚDZOVÉ RIEŠENIA 

PREVÁDZKOVO –TECHNICKÝ ÚSEK 
            NÁMESTNÍK RIADITEĽA 
 

  STREDISKO PRE 
SPRÁVU ZELENE 
VEDÚCI + 

ŚKôLKA A SH 
MAJSTER + 

KOMPOSTÁREŇ 
MAJSTER + 10 
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Kompostáreň a škôlka môžu byť v rámci jednej organizačnej jednotky. Najmä 
dovtedy, dokiaľ nie je skleníkové hospodárstvo. Pre toto riešenie je aj výhodná 
poloha plochy pre škôlku v rámci areálu Agrokomplexu. 

   PRI KAŽDEJ Z ORGANIZAČNO – RIADIACÍCH SCHÉM SÚ MOŽNÉ 
RôZNE KOMBINÁCIE. TIE VO VEĽKEJ MIERE ZÁVISIA NAJMä OD 
ĽUDÍ. 

 

 

 

4. 2 DRUHÝ VARIANT -  ZRIADENIE SAMOSTATNEJ ORGANIZÁCIE 
PRE SPRÁVU ZELENE V MESTE     

   Na Slovensku a v Čechách majú mestá iba ojedinele samostatnú organizáciu 
pre správu mestskej zelene.  

   Zriadenie takejto organizácie predpokladá vytvorenie približne 15 funkčných 
miest technicko – hospodárskych zamestnancov, z čoho vyplývajú iba mzdové 
náklady zamestnávateľa ročne vo výške cca 239 tis. €.  (Priemerný ročný 
mzdový náklad zamestnávateľa  na 1 technicko – hospodárskeho  
zamestnanca v MS predstavuje  15 932 €) . Tieto náklady by mesto muselo 
zabezpečiť. To však je iba časť nákladov. K tomu treba zabezpečiť budovu, 
strážnu službu, upratovanie, vybaviť organizáciu zariadením, strojmi 
a ostatnou výbavou.  Organizácia by mala mať potrebný počet robotníkov. 
Pri modelovom počte 10 robotníkov by činili mzdové náklady 
zamestnávateľa IBA PRE ROBOTNÍKOV ročne 101,5 tis. € . Ak by 
organizácia zamestnávala   5O robotníkov, tak mzdové náklady by 
predstavovali ročne čiastku 507,5 tis. €. 

   Mzdové náklady sú pre technicko – hospodárskych zamestnancov aj pri riešení 
začlenenia Správy zelene do Mestských služieb. Rozdiel je v tom, že  počet 
technicko – hospodárskych zamestnancov sa zvýši iba menej, pretože celý 
ekonomický úsek zostáva a taktiež zostávajú aj ďalšie funkcie. (Riaditeľ, 
sekretárka, ochrana majetku podniku,, ale aj celá ostatná infraštruktúra.) 

   Organizácia by mala neziskový charakter, ako príspevková organizácia. 
Základom jej financovania budú dotácie z mesta účelovo určené na správu 
zelene podľa predmetu činnosti a potrieb mesta. Okrem toho môže 
vykonávať aj podnikateľskú činnosť. 
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   Táto organizačno – právna forma riešenia správy mestskej zelene je 
náročnejšia na financie ako predchádzajúci model. Môže však viesť 
k intenzívnej starostlivosti o zeleň v rámci špecializácie. AK BY MALA 
ORGANIZÁCIA 20 ROBOTNÍKOV A 15 TECHNICKO-
HOSPODÁRSKYCH ZAMESTNÁNCOV TAK IBA ROČNÉ MZDOVÉ 
NÁKLADY ZAMESTNAVATEĽA (MZDY A ODVODY) PREDSTAVUJÚ 
CELKOM 239 + 203 TIS.€ =  442 TIS. €. V TOM NIE SÚ NÁKLADY NA 
RÉŽIU.  

   IBA TÁTO POLOŽKA ČINÍ CCA 55 %  TRANSFERU MESTA NA 
MESTSKÚ ZELEŇ ROČNE. VARIANT ZNAMENÁ VYŠŠIE NÁROKY NA 
MESTSKÉ ZDROJE O CCA  700 TIS. €. 

   Ak problematiku hodnotíme iba z ekonomického hľadiska, tak pri 
rozhodovaní sa pravdepodobne prikloníme k začleneniu správy o mestskú 
zeleň do existujúcej organizácie Mestské služby. 

 

SCHÉMA ORGANIZÁCIE A RIADENIA SPRÁVY MESTSKEJ ZELENE – 
VARIANT PRI ZRIADENÍ SAMOSTATNEJ ORGANIZÁCIE SCHÉMA č.4 
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POČET ZAMESTNANCOV 61 
Z TOHO THP 15-20 /24,5 – 32,8 %/ 
ROČNÉ MZDOVÉ NÁKLADY ZAMESTNAVATEĽA 786 TIS. €. 
PRIEMERNÁ MESAČNÁ MZDA VRÁTANE ODVODOV NA 1 
ZAMESTNANCA 1 074 €. 
POTREBNÉ SÚ PRIESTORY – PRIBLIŽNE 10 KANCELÁRIÍ 
VYBAVENIE ADMINISTRATÍVY 
NÁKLADY NA ENERGIE 
VYBAVENIE STROJMI A ZARIADENIAMI 
ORGANIZÁCIA BY MALA K DISPOZÍCIÍ DOTÁCIE VO VÝŠKE  
PRIBLIŽNE 800 TIS. €.  ZA PREDPOKLADU, ŽE VŠETKY PRÁCE UROBÍ 
SAMA. 
ROČNÝ OBJEM OSTATNÝCH PRÍJMOV CCA 200 TIS. € 
Z TOHO NA 1 ZAMESTNANCA PRÍJMY DOVEDNA ASI 16 TIS.€. 
 
 

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE 
                           RIADITEĽ                         1     

SEKRETERIÁT 
ASISTENTKA 
RIADITEĽA       1 
1

EKONOMICKÝ ÚSEK 
HLAVNÝ EKONÓM      1 

ÚSEK PREVÁDZKY 
NÁMESTNÍK RIADITEĽA  1 

FINANČNÁ UČTÁREŇ 
VEDÚCA ÚČTOVNÍČKA   1 

MZDOVÁ UČTÁREŇ 
UČTOVNÍČKA                    1

ÚTVAR PROJEKCIE 
VEDÚCI + 2                     3

STREDISKO SPRÁVY 
ZELENE VEDÚCI + 15     16

SKLADOVÁ UČTÁREŇ 
ÚČTOVNÍČKA                    1 

STREDISKO KOMPOSTÁRNE 
VEDÚCI + 10                              11 

POKLADŇA + INÉ 
POKLADNíK 1

STREDISKO ZÁHRADNÍCTVA 
VEDÚCI + 10                             11 

OBCHODNÉ CENTRUM 
VEDÚCI + 3                         4 

STRAŽNÁ SLÚŽBA 
A UPRATOVANIE            7 ? 

SKLADY A ZÁSOBOVANIE 
SKLADNIK A ZAS.            1 
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 4. 3 TRETÍ VARIANT -  VYTVORENIE KONZORCIA PRE SPRÁVU        
MESTSKEJ ZELENE 

   V meste existujú 2 univerzity, ktoré disponujú potenciálom pre zvýšenie 
úrovne Správy mestskej zelene. Dovedna s MsÚ a Mestskými službami by 
vytvorili na základe dohody a zmluvy voľné združenie pre Správu mestskej 
zelene.  

   Takéto riešenie v niektorom inom meste na Slovensku či v Čechách nie je 
známe. Môže však znamenať veľký posun a progres v riešení problematiky. 
Najmä SPU s Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva a Botanickou 
záhradou môže znamenať prínos v starostlivosti o mestskú zeleň. Všetko ale 
závisí od toho čo reálne uvedené inštitúcie ponúknu a za akých podmienok. 
K tomu je potrebné rokovanie na úrovni štatutárov. Tento variant sa môže 
dopracovať v ďalšej fáze. Zároveň je ale možné, že nebude výhodnejší ako 
riešenie vo variante 1. Ciele konzorcia sa môžu dosiahnuť aj zmluvou 
o spolupráci medzi zainteresovanými organizáciami. 

 

   4. 4. ODOVZDANIE SEKTOROV MESTA DODÁVATEĽOM, ABY NA 
ZÁKLADE ZMLÚV ZABEZPEČOVALI KOMPLEXNE STAROSTLIVOSŤ 
O MESTSKÚ ZELEŇ 

   Predpokladáme, že mesto má k dispozícií ročne na správu zelene cca 800 tis. 
€. Z toho zabezpečiť: 

   1. Komplexné ošetrovanie trávnikov s výmerou 2 607 797 m2.  (Už 
v súčasnosti je táto činnosť zabezpečovaná dodávateľský za cca 0,245 € na m2 
vrátane jarného vyhrabania, vyhrabania lístia orezov a výrubov časti drevín.) 
Zostáva časť stromov, ktorých orezy a výrub nevyžaduje vysokozdvižnú 
plošinu, alebo horolezeckú techniku. Tieto činnosti zabezpečujú MS. 

   2. Komplexná starostlivosť o kvetinové záhony v meste s výmerou dovedna 
1 271,23 m2. V súčasnosti je táto činnosť riešená dodávateľsky. Ak by sa zmluva 
riešila na 2-3 roky namiesto roka, v súčasnosti bola by možnosť dosiahnuť 
výhodnejšiu cenu pre mesto!!! 

   3. Starostlivosť o detské ihriská, pieskoviská a ďalšie prvky pre detské hry. Ide 
o 289 detských ihrísk, 209 pieskovísk 1 180 lavičiek a ďalšie prvky pre detské 
hry. Už v súčasnosti časť z uvedených prvkov sa zabezpečuje dodávateľsky 
a zvyšok riešia MS. 
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   4. Starostlivosť o 11 fontán. Plánované ročné náklady na rok 2 013 sú spolu 
23 400 €, z čoho na 1 fontánu pripadá 2 127,28 €. V tomto treba radikálnu 
zmenu. Postup je v predchádzajúcej časti. 

   5. Kompostáreň je riešená. Zostáva škôlka a skleníky. Tie by mesto nemuselo 
mať, ak by potrebné inputy dodávali dodávatelia, čo z časti v súčasnosti aj robia. 

   VÝHODY TOHTO VARIANTU: 

   - Nie sú vysoké náklady na mzdy a odvody. 

  - Nie sú potrebne kapacity pre umiestnenie podniku, či jeho časti a s tým 
súvisiace ostatné náklady zaťažujúce mestský rozpočet, 

   - Mesto by vystačilo so súčasným rozpočtom na správu zelene s minimálnymi 
zmenami. Každá zmena nemusí vždy priniesť pozitívny výsledok!!! 

   - Na začiatku roka by projektant s komisiou urobili inventúru a rozpočet 
potrebných prác. Na ich základe by sa vypracovali zmluvy s dodávateľmi. Ich 
kontrolu plnenia by mohli robiť poslanci mestských časti, prípadne aj inšpektori 
mesta. 

   - Treba riešiť možnú výhodu zabezpečenia niektorých prác v rámci 
aktivačných prác – vyhrabanie trávnikov cca 181 tis .€. Tie nemôžu získať 
podnikateľské subjekty. Malo by ich zabezpečovať mesto, prípadne nezisková 
organizácia – MS, a mali by byť vyňaté zo zmlúv. Tu je možnosť úspory pre 
mestský rozpočet. 

Nevýhodou tohto variantu je nekomplexnosť.  Okrem toho je vysoká položka zo 
zdrojov transferovaných na správu zelene použitá na DPH. Ide o čiastku takmer 
100 tis. €. (20 % zo 492 tis. €.) 

  5. ROZHODNUTIE O VHODNOM VARIANTE ORGANIZÁCIE          
A RIADENIA SPRÁVY MESTSKEJ ZELENE – JEJ PERSONÁLNE 
A FINANČNÉ ZABEZPEČENIE 

   Dňa 7. 05. 2013 sa konala pracovná porada zvolaná primátorom mesta za 
účasti kompetentných pracovníkov Mestského úradu a Mestských služieb. Na 
tejto porade boli zhodnotené všetky možné riešenia organizácie  
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a riadenia správy mestskej zelene. Účastníci porady sa zhodli na riešení 
začlenenia komplexne všetkej starostlivosti o mestskú zeleň do Mestských 
služieb. (SUBVARIANT 1, SCHÉMA 1) 

   V Mestských službách sa vytvorí podľa návrhu Úsek pre správu mestskej 
zelene a pre jeho riadenie sa vytvorí funkcia námestníka riaditeľa pre Správu 
mestskej zelene. V rámci tohto úseku, ktorý bude súbežný vedľa doterajšieho 
úseku pre prevádzku Mestských služieb budú tieto organizačné jednotky: 

 Útvar projekcie 
 Stredisko správy mestskej zelene 
 Stredisko správy detských ihrísk, pieskovísk a fontán 
 Stredisko kompostárne 
 Stredisko sadovníctva -  škôlka a skleníkové hospodárstvo 
 Zelnit – obchodné centrum správy mestskej zelene 

   Útvar projekcie v súčasnosti nie je konštituovaný. Rozhodne je potrebný 
k tomu, aby sa starostlivosť o zeleň, detské ihriska, pieskoviska, fontány 
a ďalšie prvky súvisiace so správou zelene realizovali na základe projektov, 
premyslene, komplexne a racionálne. Predpokladáme útvar s jedným 
projektantom, pričom postupne podľa dopytu by sa mohol počet zvýšiť na 2 – 3. 
Výkony projekcie na úseku správy zelene dosahujú v niektorých mestách cca 15 
– 17 tis. € ročne. Funkcia projektanta  môže byť spojená – kumulovaná 
s funkciou inšpektora správy mestskej zelene. 

   Stredisko správy mestskej zelene patrí k hlavným článkom komplexného 
riešenia. Tvoria ho vedúci strediska, technik pre správu mestskej zelene a pre 
začiatok 6 robotníkov. Stredisko bude priamo zabezpečovať komplexne 
starostlivosť o centrálnu časť mesta. Ide o rozsah: 

 Kvetinové záhony – 514 m2x 33 € = 16 962 € 
 Trávniky 50 731 m2 x 0,245 € = 12 429 € 
 Rez drevín 78 000 € (časť z toho, ktorá nevyžaduje plošinu 

a horolezeckú techniku – v kalkulácií ju nepočítame) 

   Dovedna náklady na starostlivosť o zeleň v mestskej časti Centrum 
predstavuje v roku 2013 čiastku 29 391 €. /DPH z tejto čiastky tvorí 5 878 €/ 
O túto časť sa znížia úhrady dodávateľom v roku 2014 a zostane Mestským 
službám na zabezpečenie komplexnej starostlivosti v danej mestskej časti. 
Ostatné mestské časti budú zabezpečovať dodávatelia podľa uzatvorených 
zmlúv.  Personálne zabezpečenie bude čiastočne z vlastných zdrojov Mestských 
služieb, reštrukturalizáciou. Podnik by mal disponovať vysokozdvižnou 
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plošinou a aj rez drevín robiť vo vlastnej réžií. Iba DPH predstavuje ročne  15,6 
tis. €. 

    Stredisko správy detských ihrísk, pieskovísk, lavičiek a ďalších hracích 
prvkov a mestských fontán je novou organizačnou jednotkou. Stredisko sa bude 
starať o 289 detských ihrísk, 209 pieskovísk, 1 180 lavičiek a ďalej o kolotoče, 
hojdačky, preliezky a 11 mestských fontán. Tomuto útvaru by sa mali zveriť 
aj pramene vody v teritóriu mesta. Plánujeme vybaviť stredisko vedúcim a 5 - 6 
robotníkmi. V roku 2013 boli na uvedené aktivity plánované zdroje: 

 Detské ihriska a pieskoviska 46 050 € 
 Fontány v meste 23 400 € 

Spolu ide o čiastku 69 450. Tieto činnosti sú zabezpečované kapacitami 
Mestských služieb a MsÚ. 

   Stredisko kompostárne je v začiatkoch. Pre jeho funkčnosť je nevyhnutne 
potrebné sadovníctvo a zvlášť skleníkové hospodárstvo. Zdroje finančného 
krytia sú rozpočtované už v tomto roku podľa projektovej dokumentácie. 
V kompostárni má pracovať 11 zamestnancov. 

    Mesto disponuje 2,5 ha plochy, ktorá by zodpovedala pre potreby škôlky. 
Dôležitejšie sú kapacity skleníkov, ktoré sa v súčasnosti riešia. Skleníky sú 
dôležité k tomu, aby sa mohla v súlade s požiadavkami EU, ktoré sú spojené 
s výstavbou kompostárne, použiť produkcia kompostu – cca 9 tis. ton ročne. (Aj 
na záhony a plochu škôlky.) V stredisku sadovníctva má byť vedúci a 
odhadujeme potrebu 1-2 robotníkov, podľa veľkosti a vybavenosti skleníkov.  
Tento problém je otvorený.  Je v štádiu riešenia. Hľadá sa výhodný spôsob, ako 
zabezpečiť skleníkové hospodárstvo formou prenájmu vhodných skleníkov, 
prípadne ich kúpy.  Počet robotníkov v tomto prípade bude závisieť od veľkosti 
skleníkových plôch a výrobného zamerania. Otvoreným problémom je aj 
riadiaca kapacita. Je daná tým, koľko podriadených je únosným stavom pre 
jedného nadriadeného. Odporúčam tento problém riešiť v prípadoch, keď na 
jedného riadiaceho vedúceho zamestnanca prípadne malý počet podriadených, 
ustanoviť tzv. čatárov – robotníkov poverených vedením skupiny zamestnancov, 
za čo majú osobitný príplatok. Na základe analýzy odporúčam riešiť 
sadovníctvo nie skleníkmi, ale fóliovníkmi. Potrebná plocha je cca 500 m2 – 

(Minimum je cca 35O m2,  a horná hranica môže byť aj 1 500 m2..) V podobnej 
situácií je aj ZELNIT – obchodné centrum správy zelene v Nitre. 
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                                                                                                         SCHÉMA č.5       
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MESTSKÉ SLUŽBY 
         RIADITEĽ 

ÚSEK SPRÁVY MESTSKEJ ZELENE 
NÁMESTNÍK RIADITEĽA                1 

ÚTVAR PROJEKCIE 
REFERENT                                     1 

STREDISKO SPRÁVY ZELENE 
VEDÚCI + TECHNIK + 6R           8 

STREDISKO SPRÁVY DIP A FONTÁN 
VEDÚCI + 6R                                            7 

STREDISKO KOMPOSTÁRNE 
VEDÚCI + 10                                11 

STREDISKO SADOVNÍCTVA 
VEDÚCI + 1 -2                             2-3 

ZELENIT- OBCHODNÉ CENTRUM 
SPRÁVY MESTSKEJ ZELENE 
VEDÚCI + 2                                           3    

DEFINITÍVNA VERZIA NÁVRHU ORGANIZÁCIE A RIADENIA SPRÁVY 
MESTSKEJ ZELENE V NITRE, CELKOVÝ POČET ZAMESTNANCOV 34 
–––– Sú v systéme   ––––- nové miesta 
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     Schéma na predchádzajúcej strane prezentuje konečný návrh organizácie 
a riadenia Správy mestskej zelene v Nitre pri jej začlenení do Mestských 
služieb. 

   Pri komplexnom riešení problematiky správy mestskej zelene by podľa návrhu 
malo v úseku pracovať 34 zamestnancov. Z toho 6 technicko-hospodárskych 
a zvyšok predstavujú robotnícke profesie. V sadovnictve a v obchodnom centre 
nepredpokladáme vytvorenie  technicko-hospodárskych miest vzhľadom na 
riadiacu kapacitu. Plánovaný počet miest v sadovníctve bude zrejme aj nižší -2 
miesta. 

   Umiestnenie tejto divízie je taktiež v štádiu riešenia. Ako vhodná lokalita by 
pripadala do úvahy v areáli Agrokomplexu – kde by okrem celého úseku bolo aj 
sadovníctvo – škôlka a foliovníky, prípadne skleníky. 

   Pri komplexnom riešení predpokladáme  zvýšenie celkových  mzdových  
nákladov pre novovytvorené pozície. Ide dovedna o 5-6 robotníkov s ročnými 
nákladmi 54 – 64,8 tis. €.  V kategórií THP ide o jednu pozíciu s ročnými 
mzdovými nákladmi vrátane odvodov vo výške cca 17 tis. €. Konkrétnosti 
závisia od kvalifikačných predpokladov a prace, ako aj od dohody pri uzatváraní 
pracovnej zmluvy. Časť zvýšených mzdových nákladov je možné riešiť úsporou 
na DPH, keď práce namiesto dodávateľov vykonajú Mestské služby. Tento 
rozsah predstavuje spolu 137 841 € (Kvetinové záhony v centre 16 962 €, 
trávniky v centre mesta 12 429 €, rez drevín 50 % 39 000 €, detské ihriska 
46 050 €, fontány  23 400 €.) Z uvedenej čiastky činí DPH 27 568 €. V tomto 
smere ide o jednoznačnú konkurenčnú výhodu Mestských služieb oproti 
konkurentom. Ďalšia časť možných úspor spočíva v zabezpečovaní hrabania 
trávnikov a niektorých iných prác nevyžadujúcich osobitné zručnosti cestou 
aktivačných prác. Ide o veľký rozsah prác, keď sa iba na vyhrabávanie ročne 
dodávateľom platí 130 a 41 tis. €.  Z toho DPH predstavuje 34,2 tis. €. Táto 
položka, prípadne jej časť tvorí druhú významnú konkurenčnú výhodu.  

   V súvislosti so mzdami, treba počítať aj s motivovaním ekonomického úseku, 
ktorému sa značne zvýši agenda. 

   Zásadnou podmienkou pre umiestnenie úseku je, aby podľa možnosti bol celý 
spolu. To znamená, aby THP a robotníci boli v jednej lokalite a aby tu bolo aj 
sadovníctvo. Obchodné centrum je trochu špecifické, ale je možné ho umiestniť 
tiež spolu – nevýhodou môže byť horšia prístupnosť pre zákazníkov.  

   Okrem uvedeného treba ešte počítať so strážnikmi – ochrana majetku 
.podniku. Ide o troch zamestnancov a 0,5 úväzku na upratovanie. Ročné mzdové 
náklady činia dovedna 2 800 € 
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   V súvislosti s rozšírením činnosti v rámci Mestských služieb predpokladáme 
potrebu vybaviť ho technikou a náradím. 

 Ručné náradie – 4 000 € (Hrable, vidly, nožnice a pod) 
 Krovinorezy 2 ks – 1 100 € 
 Motorové píly 2 ks -  1 400 € 
 Kosačka samochodná – 11 000 € 
 Vysokozdvižná plošina – 13 000 € (Prípadne riešiť prenájmom) 
 Vozidlo na prepravu ľudí a materiálov – kombi 12 000 € 
 Ochranné pracovné prostriedky cca 2 000 €. 

   Odporúčam na Mestskom úrade vytvoriť pozíciu Inšpektora správy mestskej 
zelene, ktorá môže byť kumulovaná s inou príbuznou agendou. 

 
 


