
PROGRAM  5:    VEREJNO-PROSPEŠNÉ SLUŽBY 
2014 
ZÁMER  PROGRAMU:   
 
Kvalitné a dostupné služby pre občanov. 
 
 
Aktivita 5.1.: Nakladanie s komunálnym  odpadom                                792 332 eur                                                           
 
Zámer aktivity: Finančne vyrovnaný systém nakladania s komunálnym odpadom 
 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti              Cieľová  

         hodnota 
Plnenie cieľovej 

            hodnoty 
Zabezpečiť nakladanie 
s komunálnym odpadom v 
zmysle VZN o nakladaní 
s odpadom. Maximálne 
využiť linku na separovaný 
odpad. Zabezpečiť 
starostlivosť o uzatvorenú 
skládku. 
 
 
 

 min. predpokladané 
množstvo       

             vyseparovaného odpadu 
 max. predpokladané 

množstvo       
             uloženého odpadu 
 počet zlikvidovaných 

čiernych skládok 
 počet kosieb na 

rekultivovanej skládke 

 1 600 t 
 

 
 9 300 t  

 
 

 15 ks 
 
 
 2x ročne 

 

 2 535 t 
 

 
  8 771 t 
 
 
 30 ks 
 
2 x 
ročne 

  
 

Táto aktivita je zameraná na komplexné riešenie nakladania s komunálnym a nebezpečným 
odpadom a separáciu odpadov. 
 
Bežné výdavky:  ...................................................................................................................792 332 eur 
06.2.0 Rozvoj obcí................................................................................................................669 945 eur 
05.1.0 Separácia odpadu............................................................................................. 122 387 eur 
 
  

Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie 
nákladov  v rozpočte príspevkovej organizácie. 
          
         V roku 2014 sa naplno využíval separačný dvor. Prejavilo sa to v množstve 
vyseparovaného odpadu. Tým, že občania majú vytvorené podmienky na separáciu odpadu 
klesá množstvo odpadu uloženého na skládku a tým aj náklady na jeho uloženie a naopak, 
Technické služby získali za vyseparovaný odpad tržby 83 025 Eur. Za uloženie komunálneho 
odpadu na skládke zaplatili Technické služby 291 080,86 Eur. Ďalších 22 527,87 Eur stálo 
uloženie odpadu vzniknutého pri triedení odpadu na Separačnom dvore. Z toho je vidieť, že 
hoci sa zvyšuje množstvo separovaného odpadu občania ešte stále kontajnery na separovaný 
odpad zneužívajú aj na uloženie odpadu, ktorý tam nepatrí. 
      
      Značné problémy majú Technické služby s rekultivovanou skládkou odpadu. Tam 
dochádza k zosuvu pôdy na svahoch. Pôdu treba stále navážať a svahy upravovať. Preto bolo 
na odporúčanie stavebného dozoru obmedzené kosenie problémových svahov. Zvyšok 
skládky sa kosí 2 x ročne. 
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          Biologický odpad sa nemôže likvidovať na skládke odpadov. Pri činnosti TS / kosba, 
orez stromov, nutné výruby .../ ho však vzniká značné množstvo. Preto majú TS uzatvorenú 
zmluvu na likvidáciu biologického odpadu s firmou na to oprávnenou. Za likvidáciu tohto 
odpadu zaplatili Technické služby v roku 2014 12 051,45 Eur. Takto bolo zlikvidovaných  
1 097,37 ton odpadu.   Na zmenšenie objemu biologického odpadu zakúpili TS z vlastných 
prostriedkov štiepkovač. Štiepka sa dá využiť rôznymi spôsobmi – na kompostovanie, posyp 
pod stromy v parku či na  topenie v skleníku. 
 
Aktivita 5.2.: Verejná zeleň a pohrebiská                                                  276 208 eur                                    
 
Zámer aktivity:   Zelené mesto a dôstojné miesto pre posledný odpočinok zosnulých 
 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie cieľovej 

            hodnoty 

Zabezpečiť starostlivosť o 
existujúcu zeleň a náhradnú 
výsadbu v prípade výrubov 
a záberov pôdy 
 
 
 

 starostlivosť o 
existujúcu zeleň    

 
 

 výrub stromov a kríkov 
 výsadba nových 

stromov a kríkov 
 dôstojne miesto 

posledného odpočinku 

 280 ha 
pokosených 
plôch 

 
 50 ks 
 80 ks 

 
 180 

hrobových 
miest 

 355 ha 
 

 
 

   142 ks 
   280 ks 
 
 208 

pohrebov  
 

Aktivitu predstavujú kosenie zelených plôch, hrabanie a odvoz opadaného lístia, ošetrovanie 
rastlín v priebehu vegetácie, orez a výrub mimo vegetačného obdobia, výsadba stromov a kríkov, 
zakladanie trávnikov po prekopávkach, výsadba kvetov v kameninových kvetináčoch a na to určených 
plochách, starostlivosť o pohrebisko a zabezpečenie dôstojnej rozlúčky so zosnulými. 
 
Bežné výdavky: .....................................................................................................................276 208 eur 
06.2.0 Rozvoj obcí .................................................................................................................276 208 eur 
 
Verejná zeleň: .........................................................................................................................269 913 eur 
Pohrebisko: ................................................................................................................................6 295  eur 
 Kapitálové výdavky :............................................................................................................... 3100  eur       
  
       Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na 
vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie mesta. 
   
      Technické služby časť kvetinových priesad na výsadbu kruhových objazdov kupovali ale 
väčšinu si sami vypestovali v skleníku v Lackovciach. Okrem 2 kruhových objazdov boli 
v roku 2014 v mesta Humenné vysadené  kvetiny na 14 záhonoch. V jesennom období bol TS 
poskytnutý príspevok na nákup zelene na náhradnú výsadbu. Táto bola realizovaná v okolí 
nových detských a multifunkčných ihrísk na jednotlivých sídliskách.  
     Kapitálový transfer bol použitý na nákup bubnovej kosačky v hodnote 3 080 Eur.. 
     Stredisko Pohrebisko nepotrebuje na prevádzku žiaden príspevok od mesta. Na správu 
a údržbu vojenského cintorína bolo použitých 6 295 Eur príspevku od štátu.  
 
 
Aktivita 5.3.: Miestne komunikácie                                                           517 044 eur                                                         
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Zámer aktivity:   Kvalitné, čisté a bezpečné miestne komunikácie a chodníky s       

dostupnou prepravou obyvateľov mesta hromadnou dopravou 
 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie cieľovej 

            Hodnoty 

Zabezpečiť opravy a 
údržbu 
miestnych komunikácií a 
chodníkov, zametanie, 
zimný posyp a odhŕňanie 
snehu  
 
 
 
 
 
 

 dĺžka posypaných a 
odhŕňaných  
komunikácií a  
chodníkov     

 oprava chodníkov, MK 
a parkovacích plôch 

 osadenie dopravných 
značiek  

 počet vyčistených vpústí 
miestnej  kanalizácie   

  

 375 km 
 
 

 40 000 eur 
 
 

 
 20 ks 
 
 600 ks 
 

 
 

 

 1592 km 
 
 
 55 494    
      eur 
 
 38 ks 
 
 1 196 ks 
 
 
 

 
 

V rámci tejto aktivity sa vykonávajú všetky činnosti súvisiace s údržbou a opravou miestnych 
komunikácií, vrátane osadenia dopravného značenia. 
            

Finančné prostriedky boli použité ako: 
 transfer pre Technické služby mesta na opravy a údržbu miestnych komunikácií  

 – stavebný materiál -  ......................................................................................................27 747 eur 
 transfer pre Technické služby mesta na úhradu nákladov za odvádzanie odpadových  

povrchových vôd z MK a parkovísk do verejnej kanalizácie v zmysle § 23 ods. 4 z.  
442/2002 Z. z. a § 6 ods. 5 vyhl. Min. ŽPr SR č. 397/2003 Z. z. vo výške ....................219 302 eur 

    náklady na zimnú službu – posyp .....................................................................................16 095 eur 
 transfer ostatné činnosti súvisiace s údržbou a opravami miestnych komunikácii ..........253 900 eur 
 
Bežné výdavky: ....................................................................................................................517 044 eur 
06.2.0 Výstavba.....................................................................................................................517 044 eur      

 
Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na vykrytie 

nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie. 
   

        Technické služby v roku 2014 osadili  dopravné značky a  dodatkové tabule v celkovej 
hodnote 3 670,82 eur. Technickým službám značnú časť rozpočtu na miestne komunikácie pohlcujú 
náklady na zrážkové vody. V  roku 2014 to bolo 219 302,06 eur. Oproti minulým rokom vďaka 
miernej zime spotrebovali Technické služby na posyp ciest – zimnú údržbu – technickú soľ a kameň  
v hodnote 16 095,35 eur oproti plánovaným 20 000 eurám. V rámci letnej údržby  prevádzali TS 
opravu výtlkov a vodorovné dopravné značenie. Na tento účel bola spotrebovaná reflexná farba 
v hodnote 5 200,83 eur. 

V roku 2014 bolo v meste Humenné organizovaných množstvo kultúrno-spoločenských akcii 
organizovaných mestom aj inými subjektmi. Tieto akcie sa organizovali väčšinou v podvečerných 
hodinách a trvali  aj do neskorej noci. To kládlo na pracovníkov Technických služieb mesta Humenné 
zvýšené nároky na prácu mimo pracovnej doby, pretože bolo nutné zabezpečiť po skončení akcii 
čistotu a poriadok v meste. 
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Aktivita 5.4.: Verejné osvetlenie                                  273 830 eur 
                                    
Zámer aktivity:  Komplexná starostlivosť o verejné osvetlenie v meste Humenné 
 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie cieľovej 

            hodnoty 

Zabezpečiť starostlivosť 
o siete 
verejného osvetlenia a jeho 
efektívnu prevádzku 
 
 
 

 ročná spotreba 
elektrickej  
energie 

 celková svietivosť 
svetelných 
bodov 

 vyradiť z prevádzky 
svietidlá    

                s vysokým príkonom 

 1 400 000 
kWh 

 
    80 % 

 
 

  100 ks  

 1 264 912 
kWh 
 

 95 % 
 

 
 120 ks 

 
Táto aktivita je zameraná na zabezpečenie osvetlenia večerných ulíc, rozširovanie sieti 

verejného osvetlenia na nových uliciach. Najväčšiu položku v nákladoch tvoria náklady na elektrickú 
energiu.  
 
Bežné výdavky: .....................................................................................................................273 830 eur                  
06.2.0 Výstavba .....................................................................................................................273 830 eur 

 
Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta na vykrytie nákladov 

v rozpočte príspevkovej organizácie. 
V roku 2014 sa konalo množstvo kultúrno-spoločenských akcii, ktoré kládli nielen zvýšené 

nároky na pracovníkov ale napríklad aj na spotrebu elektrickej energie. Pri každej akcii bolo 
požiadavkou organizátorov poskytnúť prenosné rozvádzače na elektrickú energiu. Účastníci síce platia 
mestom stanovený poplatok za spotrebovanú elektrickú energiu, ale ten nepokrýva skutočné náklady. 
Na väčšinu akcii organizovaných TS poskytujú el. energiu bezplatne.  

 
           
Aktivita 5.5.: Ostatné  služby pre občanov mesta                                     251 695 eur                       
 
Zámer aktivity:   Oddych a spokojnosť občanov so službami mesta 
 
Cieľ Ukazovateľ výkonnosti Cieľová hodnota Plnenie cieľovej 

            hodnoty 

Zabezpečiť prevádzkovanie 
verejného trhoviska, 
verejného WC, starostlivosť 
o lavičky, fontány 
   

 počet opravených 
lavičiek 

 obsadenosť predajných 
stolov na 

             verejnom trhovisku   
             v sezóne 

 prevádzkovanie fontán  

 40 ks 
 
 80 % 
 
 
 
  3 ks 

 87 ks 
 
 
  91 % 

 
 
    3 ks 

 
Táto aktivita je pre občanov, ktorí si chcú oddýchnuť na verejných priestranstvách na funkčných 

lavičkách, poskytnúť im pohľad na fontány a umožniť použitie WC či nákup poľnohospodárskych 
prebytkov. 
  
Bežné výdavky:   ...................................................................................................................251 695 eur  
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06.2.0 Rozvoj obcí ................................................................................................................251 695 eur 
 

 
Finančné prostriedky boli použité ako transfer pre Technické služby mesta Humenné na 

vykrytie nákladov v rozpočte príspevkovej organizácie mesta. 
Technické služby v rozšírili vianočnú výzdobu o svetelnú fontánu, ktorá priniesla veľmi kladnú 

odozvu občanov. Spolu s vianočným stromčekom bola  večernou atrakciou pre občanov mesta i 
cezpoľných.   

 
Správa budov a administratíva  ..............................................................................................182 933 eur 
Doplnkové služby   ...................................................................................................................40 495 eur 
Strážna služba   .........................................................................................................................21 494 eur 
Guttmanovo    ..........................................................................................................................   6 773 eur 
 
 
Bežné výdavky ako transfer pre Technické služby mesta spolu......................................... 2 111 109 eur 
Kapitálový transfer pre Technické služby mesta Humenné: ........................................ 3 100 eur 
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