Odpoveď na požiadavku č. 159
1. Koľko firiem na kosenie má Mesto zazmluvnených?
Odpoveď: Mesto TN má zazmluvnené 4 firmy na kosenie verejnej zelene /landart s.r.o. – SEVER, AB
Facility s. r. o. – STRED, Záhradnícke služby Klačanský, s.r.o. – ZÁPAD, H A L M E X - M G s.r.o. – JUH/

2. Koľko je treba na kosenie mesta dokopy techniky a akej? napr. kosačky, krovinorezy, atď...
Odpoveď: Tento ukazovateľ je potrebné vyžiadať od zmluvných dodávateľov a závisí od aj od
nastavenia frekvencie kosenia a stanovenia doby vykonania jednotlivých vyhlásených kosení.

3. Koľko je m2 kosenia v jednotlivých mestských častiach?
Odpoveď: Nižšie sú uvedené Programové údaje P10/1 – Verejná zeleň za rok 2018. Aktualizácia
výmerov po zaradení plôch prevzatých od Železníc SR a zelene hrádze ĽB+PB bola vykonaná v mesiaci
6/2019 a spracováva sa do podkladov pre verejné obstarávanie na zabezpečenie kosenia plôch
verejnej zelene pre roky 2020-2023.

Programové údaje Programu Životné prostredie – Podprogram Verejná zeleň za rok 2018:
Cieľ

1.

Zabezpečiť údržbu
verejnej zelene na
území mesta
/MHSL/

Zabezpečiť údržbu
1A. verejnej zelene na
území mesta
/MESTO/

Merateľné ukazovatele
 kosenie centra mesta +
materské školy v tis. m2
za rok spolu
 kosenie ruderálnych
porastov v tis. m2

 kosenie MČ Sever
s odvozom v tis. m2/rok
 kosenie MČ Stred
s odvozom v tis. m2/rok
 kosenie MČ Západ
s odvozom v tis. m2/rok
 kosenie MČ Juh
s odvozom v tis. m2/rok
 kosenie Park pod Juhom
s odvozom v tis. m2/rok

Cieľové
hodnoty

Splnenie cieľa
k 31.12.2018

452

504

330

300

1.805

1.574

1.667

1.748

358

435

2.320

2.080

300

268,5

4. Koľko krát sa kosí za rok?
Odpoveď: Nadväzuje na vyššie uvedené ukazovatele:

Plnenie cieľových hodnôt – cieľ 1.A - Zabezpečenie starostlivosti o verejnú zeleň na území
mesta Trenčín na základe rámcových dohôd - kosenie trávnatých plôch a ich čistenie.
Rozpočtovaných bolo 6 kosení. Za rok 2018 sa realizovalo 5,5 kosenia vzhľadom na priebeh
vegetačného obdobia (dlhšie obdobie sucha).

Plnenie cieľových hodnôt – cieľ 1. – strojné a ručné kosenie zabezpečované prostredníctvom
organizácie MHSL, m.r.o., Trenčín. V uvedených ukazovateľoch je zahrnuté strojné a ručné
kosenie vrátane odvozu bioodpadu: v základných a materských školách, na detských
ihriskách, v centrálnej mestskej zóne, na 2 futbalových ihriskách a ďalej v zmysle požiadaviek
zriaďovateľa (kosenie zelene cestných ostrovčekov, kosenie ruderálneho porastu na ul.
Soblahovská, na ul. Liptovská, na ul. Východná, ul. Južná a ul. Opatovská). Údržbu ruderálnych
porastov- kosenie priemyselného parku Trenčín – Záblatie (4 krát za rok) zabezpečoval aj jeden
zo zmluvných dodávateľov.

5. Na akú dlhu dobu sú firmy zazmluvnené a ak je cena za m2?
Odpoveď: Firmy sú zazmluvnené do apríla 2020 a ceny sú uvedené v zverejnených zmluvách.

6. Aké plochy a koľko m2 na kosenie robí MHSL?
Odpoveď: Odpoveď na predmetnú otázku je zodpovedaná v bode 4.

