
Informatívna správa o priebehu prvej kosby 

 

Prvá kosba prebiehala od 24.04.2017 do 03.06.2017 (celkový čas prvej kosby trval 

šesť týţdňov), pričom celkovo bolo pokosených 1 841 322 m
2
. Svahovité plochy v rámci 

prvej kosby sú vo výmere 450 388 m
2
, čo je 24,46 % z celkovej výmery pokosených plôch, 

zvyšných 75,54 % vo výmere 1 390 934 m
2
 sú rovinaté plochy. Harmonogram prvej kosby sa 

podarilo o osem dní urýchliť oproti minulým rokom, keďţe zamestnanci pracovali nad rámec 

ustanoveného hodinového pracovného fondu. 

Kosbu vykonávalo priemerne 34 koscov, ktorí spolu odrobili 8 826 hodín, z toho je 

zhruba 9 % nadčasových hodín, ktoré vznikali najmä výkonom prác počas sobôt 

a predĺţených smien v pracovných dňoch.  Počas šiestich týţdňov výkonu prvej kosby sa 

pracovalo päťkrát aj v sobotu, aby sa urýchlila prvá kosba. 

Tabuľka: Prehľad stálych a sezónnych zamestnancov na strediskách 

Stredisko Mesto Radvaň Sásová Mobilné/Švermova 

Počet stálych 

zamestnancov 
16 11 10  

Počet sezónnych 

zamestnancov 
6 6 5 3 

Počet spravovaných m
2
 

v rovine 
535 264 632 722 299 026  

Počet spravovaných m
2 

vo svahu 
83 439 220 134 181 603  

Počet spravovaných m
2
 

spolu 
618 703 852 856 480 629  

 

V tabuľke uvádzame počty zamestnancov na jednotlivých strediskách, ktorí sa však 

okrem kosieb venujú aj ostatným činnostiam ako sú rezy a ošetrovania krov a stromov, 

výsadby kvetinových záhonov a ich polievanie, údrţba herných prvkov na detských 

a športových ihriskách a iné činnosti podľa aktuálnej potreby. Okrem stálych a sezónnych 

zamestnancov rieši ZAaRES personálnu otázku aj piatimi externými zamestnancami 

a desiatimi odsúdenými v zmysle zmluvy so Zborom väzenskej a justičnej stráţe pre výkon 



trestu odňatia slobody v Kráľovej. Pri nasledujúcej druhej kosbe ZAaRES uvaţuje aj o najatí 

externej firmy na výkon kosieb, čo je však podmienené finančnými prostriedkami. 

V prípade poţiadavky skrátenia intervalu jednej kosby sa zvýši počet kosieb (pri 

sídliskových kosbách zo štyroch na päť kosieb). Skrátenie intervalu kosby je podmienené 

navýšením počtu pracovníkov, alebo najatím externých firiem. Toto navýšenie však nie je 

pokryté v súčasnom rozpočte pre ZAaRES. 

Nakoľko sú výkony kosieb závislé aj na technike a mechanizmoch, v prílohe 

prikladáme prehľad kapitálových výdavkov za posledných desať rokov pre ZAaRES spolu 

s výpisom obstaranej techniky v posledných dvoch rokoch a tieţ súpis mechanizmov, ktoré si 

vyţadujú nutnú obmenu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kapitálové výdavky v ZAaRESe 

 

 Za posledných desať rokov (2008 aţ 2017) bolo ZAaRESu na nákup kapitálových 

výdavkov týkajúcich sa úpravy a údrţby zelene z rozpočtu Mesta Banská Bystrica 

poskytnutých 370 457,85 €, z toho v rokoch 2016 a 2017 suma 288 000,- €. 

 

Tabuľka: Prehľad kapitálových výdavkov z rozpočtu Mesta BB na údrţbu zelene v rokoch 

2008 aţ 2017 

Rok Suma kapitálového príspevku z Mesta BB 

2008 82 457,85 € 

2009 0,- € 

2010 0,- € 

2011 0,- € 

2012 0,- € 

2013 0,- € 

2014 0,- € 

2015 0,- € 

2016 139 000,- € 

2017 149 000,- € 

Spolu 370 457,85 € 

 

 Z uvedenej tabuľky vyplýva, ţe od roku 2008, kedy boli v ZAaRESe nakúpené 

z rozpočtu mesta Banská Bystrica mechanizmy za 82 457,85 €, sa ďalších sedem rokov 

neinvestovali finančné prostriedky. V uvedenom roku 2008 sa navyše kúpila len jedna 

kosačka a nákladný automobil MAN s rokom výroby 1998, pričom sa dokúpili ešte tri 

kontajnery na tento automobil. Opätovné investície prišli aţ v roku 2016 a to v sume 

139 000,- € a následne v roku 2017 zatiaľ 149 000,- €. 

Tabuľka: Prehľad zakúpenej techniky v rokoch 2016 a 2017 

Názov ks Suma Rok 

zakúpenia 

Kubota GZD 15 - II LD 2 28 776,00 € 2016 

Krovinorez Husqvarna 545 RXT 10 6 543,98 € 2016 

Motorová kosačka Husqvarna LC451S 4 3 691,20 € 2016 

Bubnová kosačka VARI 3 1 656,00 € 2016 

Vyţínač Husqvarna 525LK vrátane nástavca-plotostrih 3 2 588,40 € 2016 

Motorová hnacia jednotka Honda GSV190 3 1 940,40 € 2016 

Motorová píla Husqvarna 390XP 1 1 054,80 € 2016 

Motorové kalové vodné čerpadlo Honda WT20 1 1 070,00 € 2016 

Elektrocentrála EC5000 1 1 200,00 € 2016 

Kosačka Stiga 9122 XWS /na športové ihriská/ 1 4 899,00 € 2016 

Ţacie + radlica na kosačku Stiga 9122 XWS 1 1 329,00 € 2016 



Kontajnerové nákladné auto MAN/Iveco 1 23 880,00 € 2016 

Veľkoobjemové kontajnery na nákladné autá 7 11 340,00 € 2016 

Krovinorez Stihl FS240 /str. 422/ 1 579,00 € 2016 

Vodná hmla  1 3 191,28 € 2016 

Vodná hmla  2 6 260,94 € 2016 

Vysokozdviţná hydraulická plošina Citroen 1 39 000,00 € 2016 

Citroen Jumper, nadstavba valník s plachtou 1 23 990,00 € 2017 

Citroen Jumper, sklápač S3 1 20 650,00 € 2017 

Citroen Jumper, valník 1 20 985,00 € 2017 

Kubota GZD 21 HD 1 15 489,00 € 2017 

Kubota GZD 15 HD – 3 so ţacím ústrojenstvom 1 16 686,98 € 2017 

Vyvetvovacia píla HT 131, Stihl 1 889,00 € 2017 

Motorová píla 365-X-Torq, Husqvarna 1 759,00 € 2017 

Motorová píla T540 XP, Husqvarna 1 572,00 € 2017 

UNC 1 49 000,00 € 2017 

Spolu 52 288 000,00 €  

 

 Z tabuľky je zrejmé, ţe v rokoch 2016 a 2017 sa preinvestovalo 288 000,- €, pričom sa 

nakúpilo 52 kusov techniky. V roku 2016 sa za 139 000,- € prioritne obstarala technika pre 

výkon kosieb ako kosačky, krovinorezy, ale aj vysokozdviţná plošina a píly na orezy 

a výruby stromov. V roku 2017 bol kapitálový príspevok zatiaľ vo výške 149 000,- €, pričom 

za 100 000,- € sa nakúpila technika slúţiaca na zber a odvoz pokosenej trávy, teda tri valníky 

a dokúpili sa aj ďalšie dve kosačky. Zvyšných 49 000,- € je vyčlenených z prebytku mesta za 

rok 2016 na nákup stroja UNC, ktorého obstarávanie v súčasnosti prebieha. V rokoch 2016 

a 2017 sa teda čiastočne obmenila technika na výkon kosieb, avšak pri sedemročnej absencii 

akýchkoľvek investícii je nutné pokračovať v obmene aj ďalších mechanizmov, ktoré majú 

niektoré aţ 30 rokov.  

 V nasledovnej tabuľke uvádzame prehľad súčasných strojov, ktoré si taktieţ vyţadujú 

nutnú obmenu a predbeţné vyčíslenie výdavkov na nákup týchto strojov a zariadení. 

Tabuľka: Prehľad mechanizmov v ZAaRESe, ktoré si vyţadujú obmenu 

Názov Rok výroby 
Predpokladaná suma na 

obstaranie 

Pojazdná dielňa AVIA 1988 40 000,- € 

Motorové vozidlo LIAZ (kropnica veľká) 1989 80 000,- € 

Kosačka Husqvarna 2005 19 000,- € 

Kosačka Husqvarna 2004 19 000,- € 

Kosačka Etesia 2005 19 000,- € 

Kosačka Etesia 2004 19 000,- € 

Kosačka Kubota 2008 19 000,- € 

Kosačka Kubota 2007 19 000,- € 

MAN – nákladné kontajnerové vozidlo 2005 100 000,- € 

MAN – nákladné kontajnerové vozidlo 1998 100 000,- € 

AVIA – nákladné kontajnerové vozidlo 1988 100 000,- € 

M 25 – multicara 1985 50 000,- € 



M 25 – multicara 1980 50 000,- € 

M 25 – multicara 1991 50 000,- € 

Cepová kosačka 1989 70 000,- € 

M – 25 malá kropnica                                            1989 50 000,- € 

Traktor Zetor (fréza, hrabačka) 1985 70 000,- € 

Spolu  874 000,- € 

 

 Na základe predbeţného vyčíslenia potrebného nákupu mechanizmov a strojov, je 

nevyhnutné pre ZAaRES poskytnúť sumu 874 000,- €, aby sa obmenili stroje, ktoré sú na 

hranici uţívateľnosti. Tieto niektoré dvadsať aţ tridsať ročné mechanizmy uţ nedokáţu plniť 

svoj účel, navyše sa vyznačujú vysokou mierou poruchovosti. Tým pádom je do ich opráv 

nutné kaţdoročne investovať finančné prostriedky a navyše ich spotreba pohonných hmôt 

medziročne vzrastá. 

 


