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ÚVOD
Plán údržby a starostlivosti o verejnú zeleň (ďalej len VZ) je súhrn riadiacich a
výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje vo vegetačnom období roka kosenie, strihanie,
pletie, hnojenie, polievanie verejných plôch, ďalej plôch pozdĺž miestnych komunikácií,
plôch štadiónov, ihrísk a pohrebiska, tiež zahŕňa výsadbu novej zelene a to spravidla v dobe
od 1.apríla do 1.novembra príslušného roka.
Údržbu a starostlivosť o VZ na správnom území mesta Nová Baňa vykonávajú
Technické služby mesta Nová Baňa, príspevková organizácia, ako jednu zo svojich hlavných
činností určených zriaďovateľom v zriaďovacej listine. Povinnosť Technickým službám
vykonávať údržbu a starostlivosť o VZ v rozsahu vypracovaného pasportu rozlôh a lokalizácií
verejnej zelene na území mesta Nová Baňa vyplýva zo schváleného VZN.
Základným organizačným a riadiacim dokumentom údržby a starostlivosti o VZ sa
stáva tento dokument, ktorý je záväzným dokumentom pre zabezpečenie údržby
a starostlivosti o VZ po schválení primátorom mesta.

Zásady pre vykonávanie údržby a starostlivosti o verejnú zeleň
1.) Údržba a starostlivosť o verejnú zeleň v meste Nová Baňa sa organizuje a riadi podľa
dokumentu „Plán starostlivosti o verejnú zeleň na území mesta Nová Baňa“.
2.) Vykonávateľom prác na údržbe a starostlivosti o verejnú zeleň sú Technické služby
mesta Nová Baňa, príspevková organizácia, ktorá vykonáva tieto práce ako jednu
z hlavných činností, pre ktoré boli zriadené.
3.) V mimoriadnych situáciách a po schválení mestským zastupiteľstvom je možné práce
na údržbe a starostlivosti o verejnú zeleň na vybraných plochách vykonávať
dodávateľským spôsobom.

Pracovníci TS pre práce na údržbe a starostlivosti o VZ
Pracovníci TS zodpovední za riadenie prác pre údržbu a starostlivosť o VZ v meste Nová
Baňa.

Meno:
PALAJ Ľuboš
Pavlov Stanislav

č. tel. pracovisko
Funkcia:
riaditeľ TS
045 68 56 005
vedúci dopravy TS 045 68 56 003

č. tel. mobilné
0905 964 483
0917 465 482

Výkonní pracovníci TS, ktorí môžu vykonávať práce na údržbe a starostlivosti o VZ
-

3 pracovníci zaradení na stredisku 106 - verejná zeleň,
1 pracovník počas sezóny zaradený prioritne na stredisko 104 – cintorín

Okrem uvedených pracovníkov zaradených na práce pre VZ, môžu pri uvoľnení sa
z iných prác vykonávať práce na údržbe a starostlivosti o VZ aj nasledovní pracovníci
-

3 pracovníci zaradení na stredisku 101 – údržba MK
1 pracovník počas sezóny zaradený na stredisku 115 – Tajch
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-

1 pracovník zaradený na stredisku 108 – nakladanie s KO

Technika pre práce na údržbe a starostlivosti o VZ
-

1 ks traktor ZETOR s bočným prídavným zariadením – tvz. „cepák“ na kosenie okolo
MK do 3 metrov
1 ks nakladač UNC 061 s bočným prídavným zariadením – tvz. „cepák“ na kosenie
okolo MK do 3 metrov
1 ks malotraktor VALIANT s prídavným zariadením na kosenie a zametanie
1 ks motorová kosačka GIANNI FERRARI PG280DW na kosenie štadiónov
2 ks motorová kosačka AS 65/2T Kat. Enduro Allmaher
2 ks motorová parková kosačka AL – KO
5 ks ručné krovinorezy
2 ks ručné motorové fukáry DOLMAR na čistenie po kosení
2 ks motorové píly
1 ks teleskopická odvetvovacia motorová píla
1 ks motorová nožnica

Rozsah a početnosť kosenia VZ

Kosenie trávnatých verejných plôch zelene, ktoré sú súčasťou obytných, dopravných a
komerčných hospodárskych zón mesta sa spravidla vykonáva v smere od centrálnych častí
mesta smerom k okrajovým častiam pozdĺž hlavných komunikácií a v sídliskových obytných
zónach. Rozsah kosenia a údržby VZ by mal byť vyznačený v pasporte rozlôh a lokalizácií
verejnej zelene. Početnosť kosenia závisí od vegetačných podmienok, strihanie okrasných
drevín sa vykonáva pred začiatkom vegetačného obdobia, vypiľovanie drevín ohrozujúcich
osoby a majetok sa posudzuje podľa momentálnej situácie. Polievanie a údržba plôch
s okrasnou zeleňou sa prevádza podľa potreby v období vegetácie.

Početnosť kosenia trávnatých plôch podľa lokalít:
• Futbalový štadión – hlavná hracia plocha a pomocná plocha – 2 x týždenne
(spravidla utorky a piatky)
• Ihrisko pri ZŠ J. Zemana – 1 x týždenne
• Parky centra mesta – ul. Bernolákova, námestie, ul. A. Kmeťa – 1 x za dva-tri
týždne
• Uličky mesta, Štangelír, ulica Osvety pod kinom VATRA – 1-2 x ročne
• Železničná a autobusová stanica a vstup do mesta od R1 – 2-3 x za ročne
• Mestský cintorín vrátane z vonkajšej strany oplotenia – 3-4 x ročne
• Cintorínska ulica – zatrávnené pásy medzi chodníkmi a cestnou komunikáciou –
2-3 x ročne
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• Komunitné centrum na nám. Sv. Alžbety – 2-3 x ročne
• Sídliská na uliciach Nábrežná, Školská, Štúrova a Pod sekvojou – 2-3 x ročne
o ulica Nábrežná 15 593 m²
o ulica Školská 8 450 m²
o ulica Štúrova 11 522 m²
o ulica Pod sekvojou 15 133 m²
spolu zatrávnená plocha je 50 699 m² (viď prílohy)
• Rekreačná a oddychová zóna Tajch – koruna hrádze 4-5 x ročne, hrádza 1-2 x
ročne, okolo cyklochodníka - 2-3 x ročne, ostatné plochy 2-3 x ročne
• Rekreačná a oddychová zóna Zvonička – 1-2 x ročne
• Parkoviská – plochy okolo parkovísk – parkovisko „pod orechom“ a „pod
pascou“ – 1-2 x ročne
• Všetky ostatné komunikácie okrem vyššie uvedených – okolo komunikácií 1-2 x
ročne

Prílohy:
Rozpis výmery plôch sídlisk na ul. Nábrežná, ul. Školská, ul. Štúrova, ul. Pod sekvojou
Mapy s vyznačenými výmerami zatrávnených plôch na ul. Nábrežná, ul. Školská, ul. Štúrova,
ul. Pod sekvojou
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