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A. Identifikačné údaje príspevkovej organizácie 
 
Technické služby mesta Levoča 
Adresa:  Hradby 2, 054 01  Levoča 
IČO:    35528052 
Dátum zriadenia: 01.07.1996 
Právna forma:  príspevková organizácia 
Zriaďovateľ:  Mesto Levoča 
Štatutárny orgán: Mgr. Branislav Minďaš – riaditeľ 
   menovaný dňa 01.10.2011 uznesením MZ číslo 13/G/1 
Tel./fax:  053/451 25 91 
Mobil:   0911 088 911 
E-mail:  tslevoca@stonline.sk 
Web:   http://ts.levoca.sk     
   
 
B. Charakteristika organizácie, organizačné členenie 
 
B.1.  Činnosť vymedzená podľa zriaďovacej listiny 
 

Technické služby mesta Levoča , príspevková organizácia mesta (ďalej len „TSML“),  
zriadená ku dňu 01.07.1996 podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Levoči č. 17/B/1  
zo dňa 23.05.1996 plní úlohy vymedzené zriaďovateľom podľa zriaďovacej listiny. Jej 
založenie je v zmysle § 4 ods. 3 písm. l/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších predpisov a § 21 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách 
verejnej správy v znení neskorších predpisov.  
 
Predmetom hlavnej činnosti príspevkovej organizácie TSML je:      
 
 Oprava a údržba mestských komunikácií a verejných priestranstiev 

  oprava a údržba mestských komunikácií, chodníkov a verejných         
 priestranstiev, 

  živičné opravy výtlkov a prekopávok, 
  živičné opravy chodníkov, 
  oprava a údržba zvislého a vodorovného dopravného značenia, 
  bežná údržba mostných objektov, 
  oprava a údržba dažďových kanálových vpustí, 
  zimná údržba ciest, 
  oprava a údržba zariadení drobnej architektúry – lavičky, detské ihriská 

 Oprava a údržba verejného osvetlenia 
 oprava a údržba trás verejného osvetlenia 
 Údržba verejnej zelene 

  pestovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov na výsadbu v meste, 
  údržba zelene v meste, 
  obnova a údržba príslušenstva a doplnkov verejnej zelene, 
  údržba prenosnej zelene 

 Čistenie mesta 
 ručné a strojné čistenie mestských komunikácií, chodníkov a priestranstiev 

 Nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom 

mailto:tslevoca@stonline.sk�
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 pravidelný zber a odvoz komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu 
za účelom jeho zneškodnenia skládkovaním z územia mesta Levoča 
a okolitých obcí, 

 prevádzkovanie Zberného dvora na zber separovaných zložiek komunálneho 
odpadu kategórie ostatný odpad a kategórie nebezpečný odpad, 

 pravidelný zber a odvoz separovaných zložiek komunálneho odpadu  
do prevádzky Zberný dvor z územia mesta Levoča a okolitých obcí, 

 zhromažďovanie, triedenie, lisovanie a skladovanie separovaných zložiek 
komunálneho odpadu pred jeho ďalším zhodnotením, prípadne zneškodnením 
cestou zmluvných odberateľov 

 Správa a údržba majetku zriaďovateľa súvisiaceho s činnosťou príspevkovej 
organizácie 

 Údržba zariadení lesoparkov 
 Oprava a údržba ostatného majetku vo vlastníctve zriaďovateľa 
 Ostatné služby 

  prevádzka vežových hodín, 
  výzdoba mesta pri príležitosti sviatkov osláv, 
  cintorínske služby, 
  činnosť mestských kotolní na základe zmluvy o prevádzke a obsluhe 

 Realizácia organizovanej i neorganizovanej individuálnej a skupinovej činnosti 
súvisiacej s telesnou výchovou, športovou, turistickou a pohybovo-rekreačnou 
aktivitou občanov, 

 Podpora vzniku a činnosti športových oddielov a klubov, občianskych združení  
so zameraním na športovú činnosť občanov, detí a mládeže ako aj telesne 
postihnutých občanov, organizácia športových súťaží pre občanov a mládež v oblasti 
komunálneho športu, vytváranie čo najlepších podmienok pre športovcov a športové 
kluby a oddiely na území mesta, 

 Správa, prevádzka, údržba, oprava a prenájom športových a ostatných objektov 
a zariadení, ktoré využíva na svoju činnosť. 
 

     V roku 2019 TSML vykonávali nad rámec hlavnej činnosti aj podnikateľskú činnosť. 
Podnikateľská činnosť bola zmenená a doplnená uznesením MZ číslo 15/B/33 zo dňa 
27.10.2011. 

 
B.2. Personálna analýza príspevkovej organizácie 
 
     Príspevková organizácia TSML sa člení na šesť oddelení: 
 
 ekonomické oddelenie (100) 
 oddelenie verejného osvetlenia, občianskej vybavenosti (200) 
 oddelenie údržby MK, verejnej zelene (300) 
 oddelenie odpadového hospodárstva (400) 
 cintorínske služby (500) 
 správa športovísk (700) 

     
      K 31.12.2019 príspevková organizácia evidovala 70 pracovníkov v trvalom pracovnom 
pomere (z toho 3 pracovníci na materskej a rodičovskej dovolenke). 
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C.  Činnosť jednotlivých oddelení, projekty, verejné obstarávania 
 
 

 
100 EKONOMICKÉ ODDELENIE 

Ekonomické oddelenie zabezpečuje komplexnú ekonomickú činnosť, vedenie 
personálnej a mzdovej agendy. Na ekonomickom oddelení pracujú 4 zamestnanci vrátane 
vedúcej ekonomického oddelenia. 
 

 
200 ODDELENIE VEREJNÉHO  OSVETLENIA A OBČIANSKEJ  VYBAVENOSTI 

Predmetom činnosti oddelenia verejného osvetlenia a občianskej vybavenosti je 
nasledovné: 
 

 údržba verejného osvetlenia    
 

 
Údržba verejného osvetlenia 

I.Personálne zloženie a technické vybavenie oddelenia VO: 

• na oddelení pracuje vedúci tohto oddelenia, ktorý je zároveň zástupcom riaditeľa 
• údržbu zverenej siete VO zabezpečujú 2 pracovníci, ktorí sú vyškolení na práce 

s vyhradeným technickým zariadením, t.j. ako elektrikári, ale aj pracovníci spôsobilí 
na prácu s vysokozdvižnou plošinou a práce vo výškach, 

• k výkonu svojej pracovnej činnosti majú k dispozícii špeciálny nákladný automobil 
Nissan Cabstar s vysokozdvižnou plošinou. 

 
II. Základné údaje prevádzkovania verejného osvetlenia: 

 
Tabuľka 1 Charakteristika parametrov siete verejného osvetlenia k dátumu 31.12.2019 

Počet svietidiel VO 1430 ks 
Celkový príkon sústavy 89,709 kW 
Priemerný príkon na jeden svetelný zdroj 62,73 W 
Spotreba za rok 2019 291 MWh 
 
 
III. Kompetencie údržby VO 
 
Do kompetencie údržby VO patria aj nasledovné činnosti: 
 údržba vežových hodín 
 údržba hodín na autobusovej stanici 
 údržba signalizačného zariadenia na prechodoch pre chodcov na ceste E/18 a II/533 
 zabezpečenie rôznych akcií organizovaných zriaďovateľom, ako sú trhy, púte, voľby, 

referendá 
 výzdoba mesta pri príležitosti sviatkov a osláv 
 montáž vianočnej výzdoby. 
 

 Okrem uvedených činností oddelenie VO a OV so špeciálnym nákladným 
automobilom Nissan Cabstar s vysokozdvižnou plošinou zabezpečuje súčinnosť  
pri výškových prácach potrebných pre splnenie úloh vyplývajúcich zo zriaďovacej listiny 
ostatných oddelení TSML. 
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IV. Náklady na VO 

 Tabuľka 2 Náklady na VO 

 
 

V. Spotreba elektrickej energie 
 Tabuľka 3 Spotreba VO 

 
 
V roku 2019 sme zrealizovali výmenu 128 ks svetelných bodov za nové LED 

svietidlá, čím došlo zníženiu spotreby el. energie o viac ako 27 MWh (úspora zahŕňa len 
obdobie 04/209 až 12/2019). Medziročne rátame s úsporou až 30 MWh, čo predstavuje  
vo finančnom vyjadrení sumu približne 6 000,00 eur. Vzhľadom k vynaloženým finančným 
prostriedkom na obstaranie LED svietidiel (24 960,00 eur), s prihliadnutím aj na úsporu  
na úseku správy a údržby, a pri zohľadnení rastu ceny el. energie je možné konštatovať, že 
návratnosť investície je možné predpokladať v časovom horizonte 3,5 až 4 roky. Zmluvná 
záruka poskytnutá výrobcom na predmetné LED svietidlá je 7 rokov.     

 

V roku 2019 sme v rámci siete VO zaznamenali nasledovné škodové udalosti: 

 (12.02.2019) poškodenie stožiara VO na miestnej komunikácii Probstnerova cesta 
(Kruhový objazd) č. stožiara 011.01.006, udalosť nahlásená Obvodnému oddeleniu 
PZ v Levoči, vinník známy, úhrada za vzniknutú škodu cez PZP vozidla vinníka, 
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 (17.05.2019) poškodenie stožiara VO na miestnej komunikácii Novoveská cesta 
(Kruhový objazd) č. stožiara 027.01.025, udalosť nahlásená Obvodnému oddeleniu 
PZ v Levoči, vinník známy, úhrada za vzniknutú škodu cez PZP vozidla vinníka, 

 (02.12.2019) poškodenie stožiara VO na miestnej komunikácii Ulica Jána 
Francisciho, č. stožiara 013.03.040, vinník známy, úhrada za vzniknutú škodu  
cez PZP vozidla vinníka, 

 (31.12.2019) poškodenie stožiara VO na miestnej komunikácii Ulica Viktora 
Greschika, stožiar č. 002.05.0622, udalosť nahlásená Obvodnému oddeleniu PZ 
v Levoči, vinník nezistený. 

 

 
300 ODDELENIE ÚDRŽBY MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNEJ ZELENE 

Oddelenie zabezpečuje: 
 

 
Na úseku ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ: 

 
 

strojné a ručné čistenie 

 
čistenie verejných priestranstiev v meste 

 
čistenie verejných priestranstiev a smetných boxov na sídliskách 

 
 koordinácia pri čistení verejných priestranstiev s „MOS a AČ“ 

 
opravy a vysprávky výtlkov 

 
dopravné značenie zvislé a vodorovné 

 
čistenie kanálových vpustí pre zrážkovú vodu 

 
drobné stavebné opravy 

 
čistenie cestných rigolov 

 
zimná údržba ciest (strojná a ručná) 

 
odstraňovanie snehu z prepojovacích chodníkov 

 
odstraňovanie snehu z parkov a spádových chodníkov 

 
v zime uvoľňovanie parkovísk od snehu a operatívne odstraňovanie skládok snehu 

 
upratovanie posypového materiálu po zimnej údržbe 

 
technické zabezpečenie kultúrnych a spoločenských akcií mesta 

 
Na úseku ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE: 

 
 

kosenie verejných priestranstiev, hrabanie a zvoz trávy 

 
hrabanie lístia z verejných priestranstiev 

 
vyhrabávanie trávnikov 

 
likvidácia divokých skládok 

 
odstraňovanie odpadu z verejných priestranstiev 
plánovanie výsadby kvetinových záhonov v meste

 
 (spolupráca s dodávateľom) 

 
 priebežné ošetrovanie výsadieb – okopávanie, odburinenie, zalievanie 

 
odstraňovanie výsadby – príprava pôdy na prezimovanie 

 
periodické strihanie stromov, strihanie živých plotov a tvarovaných krovín 
údržba parkových lavičiek 
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ošetrovanie stromov – výrub požadovaných stromov, realizácia náhradnej výsadby 

 
 údržba trávnika v severnom parku podľa manuálu 

 
čistenie mlatového chodníka v severnom parku 

 
čistenie hradobného opevnenia bylín a drevín 

TECHNICKÉ VYBAVENIE ODDELENIA: 
 
Vozový park k 31.12. 2019  
     
 MULTICAR – sypač, sklápač   

 FIAT DUCATO light – sklápač   

 LADOG – sypač, zametač, polievač 

 IVECO Trakker – sypač  

 ZETOR – Traktor –sypač, zametač 

 RENAULT KANGOO 

 RENAULT KANGOO Maxi  

 
Pracovné stroje k 31.12. 2019 
      
 vibračný valec     

 vibračný pech 

 vibračná doska jednosmerná 

 rezačka asfaltu 2x 

 štiepkovač 2 x 

 krovinorez 8 x        

 motorové  kosačky 3 x    

 vertikutátor 2x 

 Etesia 

 Husgvarna ZTH 

 Kubota F3090 

 Iseki SZ 330 

 AS enduro 915 

 vyvetvovač 2x      

 polostrih 2x      

 motorová píla 2x    

 vysávač lístia   

 fúkar lístia 2x          



7 
 

 postrekovač  

 striekacie zariadenie 

 hydraulický agregát  

 
   Na oddelení mestských komunikácií  pracovalo k 31.12.2019 celkom  
20 zamestnancov, vrátane vedúceho oddelenia. 
 

1 ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 

Oprava výtlkov  

Opravu miestnych komunikácií realizovalo oddelenie 300 v roku 2019 v dvoch 
etapách.  Prvá etapa opráv sa uskutočnila po zimnej údržbe 2018/2019, v mesiaci apríl v počte 
11 dní. Druhá etapa bola realizovaná v mesiaci október v počte 8 dní. Opravy boli vykonané 
v súlade s plánom opráv miestnych komunikácií na rok 2019. Kritické miesta  
na komunikáciách sme celoročne podľa potreby opravovali studenou asfaltovou zmesou 
v celkovej hodnote 556,44 €. 

 
Tabuľka 1 Porovnanie celkových nákladov na opravu výtlkov v meste Levoča 

  
2014 

 

 
2015 

 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

Množstvo použitej 
asfaltovej zmesi v t 

 
304,13 

 
156,33 

 
139,65 

 
104,55 

 
160,78 

 
143,62 

 
Celkové náklady v € 

 
26 519,14 

 
11 743,54 

 
10 038,08 

 
7 276,68 

 
11 190,28 

 
9 823,61 

 
Údržba dopravného značenia 
 

V roku 2019 boli zakúpené dopravné zrkadlá v počte 4 ks v celkovej hodnote 2251,20 €. 
 

Tabuľka 2 Porovnanie nákladov na nákup zvislých dopravných značiek 
  

2014 
 

 
2015 

 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
Celkové náklady 

v € 
 

3 093,37 
 

4 768,82 
 

938,95  
 

1 222,49 
 

1 286,36 
 

1 109,98 
 

 
Vodorovné dopravné značenie bolo realizované dodávateľsky  podľa platného projektu , práce 

boli v réžii firmy Stoping s.r.o.. Celkové náklady na vykonané práce boli v hodnote 2 164,00  €. 
 
Ďalšie opravy a údržba 
 
Pravidelné opravy a údržba: 

 údržba komunikácií z dlažobných kociek 
 detské ihriská  
 mestský mobiliár 
 mobiliár – Mariánska hora 
 oprava a údržba dažďových kanálových vpustov, cestných rigolov a odvodňovacích 

žľabov – realizované 3 krát + jednotlivo podľa potreby 
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 oprava a údržba lavičiek 
 oprava a údržba zábradlí 

 
ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 
   
  Zimnú údržbu MK sme vykonávali podľa operačného plánu zimnej údržby  
schváleného na rok 2019. Spotrebované množstvo posypového materiálu v jednotlivých 
rokoch uvádzame v tabuľke.   
 

Tabuľka 3 Spotrebované množstvo posypového materiálu v jednotlivých rokoch 
  

2014 
 

 
2015 

 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 
2020 (1.-3) 

 
Drvené kamenivo v t 

 
185,02 

 
333,5 

 
365 

 
378,22 

 
414,46 

 
173,32 

 
132 

 
Soľ priemyselná v t 

 
19,90 

 
96,9 

 
100,5 

 
94,25 

 
169,01 

 
56,75 

 
116 

 

2 ÚDRŽBA VEREJNEJ ZELENE  

Kosenie 

 V roku 2019 začalo kosenie verejných priestranstiev dňa 02.05.2019. Kosba 
prebiehala podľa plánu kosenia verejných priestranstiev schváleného pre tento rok.  
Vo výnimočných prípadoch, ak si to vyžadovala situácia nastala zmena podľa potreby. TSML 
– Oddelenie 300 malo v tomto roku v trvalej údržbe cca 42,34 ha trávnatých plôch. Celková 
vykosená plocha bola 139 ha, čo v priemere predstavuje 3,29 kosby.  

 

Kosba bola ukončená  
ku dňu 08.10. 2019. Priebeh kosby, rozsah a počet kosení  uvádzame v tabuľke č.4. 

 
Tabuľka 4 Realizácia kosenia verejného priestranstva v meste Levoča 2019 

 
Etapa 

 
Verejné priestranstvo 

 
m2 

realizovaný počet 
kosieb 

1. Námestia Majstra Pavla, Námestie Š. Kluberta,  12 000 m2 7 
 Oravcov park,  ulice kosené benzínovými kosačkami 10 650 m2 5 

2. Sídlisko Prameň, Rozvoj,  Autobusová stanica, kruhový objazd 
+ okolie 

68 450 m2 4 

3. Sídlisko Západ 1,2, Sever + okolie 82 900 m2 3 
 Neupravený terén sidl.2, majetky 41 000 m2 3 

4. Ulice v hradobnom opevnení kosené krovinorezom 11 860 m2 3 
5. Žel. Stanica, G. Haina, Chodník nová škola - vinica, M.R. 

Štefánika, Štúrova, F. Kráľa, Pri strelnici, Okružná, Pod vinicou 
+ sídlisko, Železničný riadok, Za sédriou 

34 000 m2 3 

6. Hlavné cesty (výpadovky),  Pri podkove,  5 900 m2 3 
 Pri likérke, Slavkovská, Javorinka, Popradská cesta, 

Mengusovská, STK, Kežmarská cesta, Prešovská cesta 
13 800  m2 3 

7. Športovcov, Sadová, Ovocinárska + okolité ulice 5 290 m2 3 
8. Mariánska hora, Fedorkin jarok 37 000 m2 1 
 Mestské časti Levoče, Hradby 19 300 m2 3 
 Levočské Lúky 8 500 m2 3 
 Staré ihrisko 5 000 m2 10 
 Schiesplatz, detský raj, tur. chodník 13 200 m2 3 
 Nad tehelňou, Poľná 28 000 m2 3 
 Lev. Priehrada 3 000 m2 3 
 Areál ZŠ – 2, hradobné priekopy a terasy  23 500 m2 4 

Spolu 423 350 m2  
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Údržba verejnej zelene ďalej zahŕňa:  

• dosev trávnatých plôch 
• hnojenie 
• postrek proti burine 
• vertikutácia  

 
Výsadba, výrub a ošetrenie drevín 

Výrub bol realizovaný na základe rozhodnutí mestského úradu, alebo oznámením 
výrubu, vo väčšine prípadov z dôvodu vyschnutia stromu. V priebehu roka bolo realizované 
ošetrenie, tvarovanie, zmladzovanie drevín. Taktiež bola realizovaná aj výsadba drevín 
v celkovej hodnote 1501,09 € a počte 49 ks. 
 

Záhradnícka činnosť 

Nákup kvetinovej výzdoby, sadenie a celková úprava záhonov bola aj v roku 2019 
zabezpečená dodávateľsky. Vo vlastnej réžii následne zabezpečujeme polievanie, pletie 
buriny, postreky, zrušenie výsadby, rýľovanie záhonov, strihanie ruží. V roku 2019 bola 
ošetrená a doplnená  výsadba autobusovej stanice v Levoči.  
 

Tabuľka 5 Porovnanie nákladov na záhradnícku činnosť realizovanú dodávateľsky 
  

2014 
 

 
2015 

 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

 

Celkové náklady v €  
3 319,20 

 
5 417,99 

 
4 850,85 

 
5 981,00 

 
8 182,00 

 
7 747,46 

 

3. ĎALŠIE ČINNOSTI – pomoc pri organizovaní 

• Fašiangy 
• Deň rodiny 
• Tajomná Levoča 
• Karpatský remeselný trh 
• Vianočné trhy 
• Mariánska púť 
• Streetball 
• Medzinárodný volejbalový turnaj 
• Deň detí 
• Voľby 
• Cyklokros 
• Cyklistické preteky 
• Deň zeme 
• Rôzne dobrovoľnícke podujatia 
• Mikuláš 
• Detský Silvester 
• Silvester 
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400 ODDELENIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

Predmet a pôsobnosť činnosti 
 
 Oddelenie odpadového hospodárstva zabezpečuje výkon činností spojených 
s nakladaním s nasledovným odpadom: 
 a) skládkované odpady 

 zmesový komunálny odpad (ZKO), 
 objemný odpad (OO),  
 drobný stavebný odpad (DSO). 

 b)  zhodnotené odpady 
 papier a lepenka, 
 sklo, 
 plasty, 
 kompozitné obaly, 
 kovy, 
 batérie a akumulátory, 
 elektroodpad z domácností, 
 opotrebované pneumatiky, 
 odpady s obsahom škodlivín, 
 biologicky rozložiteľný odpad, 
 drevo, 
 textil. 

 
Na oddelení odpadového hospodárstva  pracovalo k 31.12.2019 celkom 25 

zamestnancov, vrátane vedúceho. 4 pracovnísi sú zamestnaní cez národný projekt: Cesta 
 na trh práce 2“ 

 
TECHNICKÉ VYBAVENIE ODDELENIA: 
 
Oddelenie odpadového hospodárstva disponuje nasledovným technickým vybavením: 
 Hala separovaného zberu, ktorá slúži na príjem separovaných zložiek komunálneho 

odpadu, jeho dotrieďovanie, lisovanie a uskladnenie, 
 Hydraulické lisy EKOPACK B 100, EKOPACK A200 slúžia na lisovanie 

vytriedených zložiek (plasty, papier, lepenka, VKM), 
 Ekokontajnery a plechové skladovacie priestory – slúžiace ako sklad manipulačnej 

techniky, zberných nádob ale aj elektroodpadu a nebezpečného odpadu. 
• Veľkoobjemové kontajnery 10m3

• Veľkoobjemové kontajnery 25m
 na stavebný odpad,  

3 

• Certifikovaná váha (do 40t). Veľká prejazdová váha na váženie prichádzajúcich 
a odchádzajúcich nákladných vozidiel  s odpadom. 

na objemný, prípadne biologicky rozložiteľný 
odpad, 
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Vozidlá a mechanizmy 
 

• Mercedes-Benz AXOR s nadstavbou Presko - lineárny lis. Vozidlo slúži na zber 
a prepravu komunálneho odpadu a separovaných zložiek komunálneho odpadu, 

• Renault Premium s nadstavbou FAUN – lineárny lis. Vozidlo slúži najmä na zber 
a prepravu separovaných zložiek komunálneho odpadu a zber a prepravu biologicky 
rozložiteľného odpadu, 

• MAN TGX s nadstavbou FAUN Rotopress. Vozidlo je využívané na zber a prepravu 
komunálneho odpadu. 

• Liaz 150 nákladné vozidlo s nadstavbou RN 8012 na prepravu kontajnerov typu 
Mulda 

• Iveco Eurotrakker s vymeniteľnou nadstavbou. Vozidlo slúži na prepravu kontajnerov 
typu Mulda, alebo ABroll, podľa zvolenej nadstavby 

• Iveco Daily , ľahký nákladný automobil s hydraulickou rukou Fassi F38. Vozidlo 
prioritne využívané na zber separovaných zložiek komunálneho odpadu zo zvonových 
zberných nádob 

• Piaggio Porter malé nákladné vozidlo sklápač, vozidlo slúži na zber komunálneho 
odpadu a jeho separovaných zložiek z úzkych uličiek a ťažko dostupných miest 

• UNC 060 – malý kombinovaný nakladač slúži na manipuláciu s odpadom, nakladanie 
a premiestňovanie lisovaných balíkov, rôzne manipulačné práce a úpravu okolia 
Zberného Dvora 

• CASE 695 ST – veľký traktor/bager s predným nakladačom a zadným podkopom. 
Pracovný stroj slúžiaci najmä na manipuláciu a nakládku biologicky rozložiteľného 
odpadu, skla do veľkých ABroll kontajnerov. Stroj má využitie počas celého roka, aj 
na rôzne úpravy a manipulačné práce na Zbernom Dvore. 

• Príves Swan – prívesné vozidlo, slúži na prepravu ABroll kontajnerov, pomáha 
zvyšovať efektívnosť prepravy separovaných zložiek komunálneho odpadu 
a biologicky rozložiteľného odpadu na väčšie vzdialenosti. 

        
Zmesový komunálny odpad, drobný stavebný odpad a objemný odpad 

Zber zmesového komunálneho odpadu v meste Levoča sa v roku 2019 uskutočňoval 
podľa harmonogramu zberu ZKO . Okrem vývozu ZKO od obyvateľov, bol zabezpečovaný aj 
vývoz ZKO od právnických osôb, u ktorých sa v meste Levoča realizuje tzv. množstvový 
zber. Drobný stavebný odpad ako aj objemný odpad bol zbieraný počas uplynulého roka  
2 krát a to na jar a v jeseni, podľa aktuálne vydaného harmonogramu. Vyzbieraný odpad bol 
následne dovezený na Zberný dvor, kde bol roztriedený na jednotlivé komodity a pripravený 
na ďalšie nakladanie. Všetok odpad určený na zneškodnenie v roku 2019 bol vyvezený  
na skládku odpadov Kúdelník II v Spišskej Novej Vsi. V roku 2019 bolo v meste Levoča 
zneškodnených celkovo 3 378,03 t odpadu a zhodnotených bolo 629,661 t odpadu. 
 

Tabuľka 1 Vyprodukovaný odpad v meste Levoča 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Drobný stavebný odpad  (t) 233,40 265,17 420,20 648,60 606,92 256,61 
Zmesový komunálny odpad (t) 3 097,82 3 146,65 3 272,60 3 353,34 3 445,28 3 145,36 
Objemný odpad (t) 46,38 72,13 87,92 110,50 112,58 73,18 
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V roku 2019 sa v meste Levoča vyzbieralo a skládkovaním zneškodnilo celkovo  

3 145,36 t ZKO . Každý občan mesta v uplynulom roku vyprodukoval v priemere 212,45 kg 
ZKO, na opätovné zhodnotenie vytriedil 111,29 kg odpadu.  
 

Tabuľka 2 Zneškodnený a zhodnotený odpad v meste Levoča 

 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

zneškodnené odpady (t)  3 377,60 3 484,77 3 780,96 4 112,44 4 164,78 3 475,15 
zhodnotené odpady (t) 616,84 398,93 505,91 488,42 1 222,54 1 647,78 

 
 
Triedené zložky komunálneho odpadu 
 

 Zber a preprava triedených zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov sa 
uskutočňovala v pravidelných intervaloch podľa vopred stanoveného harmonogramu zberu. 
Od organizácií a podnikateľov bol vývoz zabezpečovaný podľa aktuálnej potreby. Vytriedené 
zložky komunálneho odpadu majú občania možnosť doniesť aj priamo na Zberný dvor. 
Opätovné zhodnotenie odpadov je po vytriedení a zmenšení objemu zabezpečované 
v priebehu roka prostredníctvom zmluvných partnerov. V roku 2019 občania mesta vytriedili 
nasledovné komodity a množstvá odpadu 
 

Tabuľka 3 Triedené zložky odpadu v meste Levoča 

 
Miera triedenia v meste Levoča v roku 2018 bola 23,18%.  

Miera triedenia v meste Levoča v roku 2019 bola 32,37%. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kód odpadu Názov odpadu 

Kategória 
odpadu 

2018 
spolu v t 

2019 
spolu v t 

20 01 01 Papier a lepenka O 214,07 282,055 
20 01 39 Plasty O 74,12 83,675 
20 01 02 Sklo O 93,28 169,001 
20 01 40 Kovy O 391,82 528,929 
20 01 03 VKM O 12,5 6,036 
20 02 01 BRO O 350,44 495,48 
20 01 35 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia N 15,38 9,637 
20 01 36 Vyradené elektrické a elektronické zariadenia O 19,54 23,396 
20 01 25 Jedlé oleje a tuky O 0,38 0,81 
20 01 10 Šatstvo O 40,10 43,25 
20 01 33 Batérie a akumulátory N 0,66 0,67 
20 01 23 Vyradené zariadenia obsahujúce CHF 

uhľovodíky 
N 

10,22 
 

10,189 
20 01 21 Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť N 0,03 0,17 
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500 CINTORÍNSKE SLUŽBY 

Hlavnou náplňou oddelenia cintorínskych služieb sú prípravy hrobových miest  
na pochovávanie, exhumácie, výkopy a zasypávania hrobov, otvárania a zakrytia krýpt, 
koordinácia pohrebných obradov a prenájom hrobových miest. Ďalej čistenie a údržbu celého 
vonkajšieho priestoru a komunikácií, kosenie, zametanie, čistenie chodníkov od lístia a snehu.  
Na danom oddelení pracujú 4ľudia vrátane vedúceho oddelenia. Dôležitou činnosťou správy 
cintorína je údržba a  starostlivosť o vojnové hroby z obdobia I. svetovej vojny. Každoročne 
dostávame účelovú dotáciu na údržbu vojnových hrobov.  Celý vojenský cintorín je v svahu  
a sú tam urobené operné betónové kaskády a polia, ktoré  sú v dezolátnom stave. Celé dotácie 
idú na rekonštrukciu betónových polí. V roku 2019 bolo preinvestovaných 6 844,81 €.  
 

Tabuľka 1-6 Počet úmrtí v jednotlivých dňoch týždňa 
 

  
  Deň úmrtia  2014 

  
 

PO UT ST ŠT PI SO NE SPOLU 

12 18 17 19 13 12 21 112 

       
 

 

  
  Deň úmrtia  2015 

  
 

PO UT ST ŠT PI SO NE SPOLU 

10 18 13 13 14 21 16 105 

       
 

 

  
  Deň úmrtia  2016 

  
 

PO UT ST ŠT PI SO NE SPOLU 

18 23 12 20 12 8 12 105 

       
 

 

  
  Deň úmrtia  2017 

  
 

PO UT ST ŠT PI SO NE SPOLU 

14 10 22 13 21 11 14 105 

       
 

 

  
  Deň úmrtia  2018 

  
 

PO UT ST ŠT PI SO NE SPOLU 

12 23 17 21 15 14 14 116 
 
 
 

      

 

  
  Deň úmrtia  2019 

  
 

PO UT ST ŠT PI SO NE SPOLU 

12 21 20 18 20 16 16 123 

       
 

       
 

Tabuľka 8 Priemerný vek úmrtia 
Žena priem.vek max. 94 rokov 

  76,5 rokov min. 24 rokov 
Muž priem.vek max. 96 rokov 

  69 rokov min. 29 rokov 
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Úkon € I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.  

hrob štandard 89,00 267,01 445,02 89,00 267,01 356,02 534,02 89,00 178,01 89,00 89,00 356,02 178,01  

hrob prehĺbený 121,00 362,99 362,99 0,00 362,99 483,98 0,00 0,00 0,00 241,99 121,00 241,99 121,00  

hrob detský 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00  

demontáž a montáž platne 20 20,004 220,044 60,012 100,02 120,024 100,02 100,02 110,02 120,02 80,02 160,02 80,02 
 

uloženie v chladiacom zariadení 10 129,95 389,84 139,94 199,92 239,90 129,95 139,94 219,91 299,88 229,91 259,90 179,93  

prenájom obradnej siene 50,00 500,00 700,00 450,00 450,00 550,00 450,00 250,00 300,00 500,00 400,00 259,90 179,93  

prenájom schránky v kolumbáriu /10 r./ 20,00 60,00 72,00 60,00 60,00 20,00 40,00 40,00 0,00 40,00 40,00 60,00 40,00 
 

prenájom hrobového miesta m2/10 r./L 8/m 912,00 2 640,00 664,00 608,00 592,00 888,00 472,00 480,00 544,00 800,00 800,00 1552,00 
 

prenájom hrobového miesta  m2/10 r./LD 4/m 0,00 2 92,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 68,00 
 

výstavba rámu, hrobky 17/m 0,00 2 68,00 0,00 391,00 153,00 204,00 272,00 0,00 272,00 153,00 272,00 68,00 
 

exhumácia do 10 r. 150 0,00 0,00 0,00 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00 
 

exhumácia  nad 10 r. 108,33 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Uloženie urny do schránky kolumbária 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 

Demontáž  rámu 30 0,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Likvid. betón. častí rámu 20 0,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Demontáž krypty 50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Likvid. betón. častí krypty 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
Poštou 296,00 40,00 105,00 120,00 56,00 0,00 140,00 0,00 128,00 32,00 132,00 584,00  

  
2 547,95  3 029,85  1 567,94  2 968,92  2 595,91  2 345,95  1 552,94  1 319,90  2 259,88  1 944,92  3 111,89  3 302,93  28 548,99 

 

  
I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 

 Pohreb LE Počet 8 17 11 9 14 11 5 7 10 8 13 10 123 
hrob Š Počet 3 4 1 3 3 7 0 2 2 1 3 2 31 

hrob P Počet 3 3 0 3 3 0 0 0 1 1 2 0 16 

hrob D Počet 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Výkopy LE Počet 6 7 1 6 7 7 0 2 3 2 5 2 48 

Pohreb LD Počet 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Pohreb Závada Počet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
               

Ž M Diev. Chl. Kat. Ev. Gr. Pr. Obč. Jeh. 
 

Krem. 
 

2P/deň 3P/deň Urny 4P/deň 

48 72 2 0 101 3 3 1 9 1 27 19 1 48 72 

  POHREBOV   123 
             Uloženie urien 12 
             Zápisov v knihe 135 
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700 SPRÁVA ŠPORTOVÝCH STREDÍSK 

 
V rámci organizačného členenia oddelenie správy športovísk vo svojej činnosti 

vytvára podmienky pre rozvoj záujmovej telovýchovnej, športovej a rekreačnej činnosti 
a podmienky pre zvyšovanie fyzickej a psychickej odolnosti a zdravý spôsob života 
obyvateľov mesta Levoča. Spravuje  a zabezpečuje prevádzku, údržbu, opravu a prenájom 
nasledovných športových a rekreačných zariadení a objektov :     
 

 Športová hala na ul. Francisciho 
 Futbalový štadión na ul. Športovcov 
 Staré futbalového ihrisko Potočná ul. 
 Tréningovú halu pre ľadový hokej na ul.Športovcov 
 Vodnú nádrž a chatu Fedorkin jarok 

  Na správe športových stredísk  pracuje k 31.12.2019 celkom 12 zamestnancov, vrátane 
vedúceho. 
 
Športová hala 
 

V roku 2019 sme prenájom športovej haly zabezpečovali pre potreby Základnej školy 
na ul. Francisciho,  Centra voľného času OLYMP Levoča,  organizovaných  klubov  MK 
Slovenský Orol Levoča,  HaK  Slovan Levoča,  FK-05 Levoča a pre potreby fyzických  osôb. 
S  jednotlivými  subjektami  sú  uzatvárané  nájomné zmluvy. 

 
Tabuľka1 Využiteľnosť športovej haly 

 2015 2016 2017 
 

2018 2019 

Počet hodín 2 645 2 491,5 2 129,5 2 137 2 090,50 
 

K zníženiu využiteľnosti  došlo z dôvodu menšieho počtu prenajatých hodín zo strany 
prenajímateľa  ZŠ Francisciho ul. Levoča. (rok 2018 doba prenájmu 585,5 hod.-  rok 2019 
528,5 hod.). V roku 2019  sme v rámci zabezpečenia bezpečnosti žiakov a hráčov vykonávali 
bežnú údržbu interiéru a exteriéru ŠH. Z bežných prostriedkov údržby sme vykonali opravu 
časti strešnej krytiny. 
 
      
Futbalový štadión  

 
Priestory a hracia plocha futbalového štadióna slúži predovšetkým potrebám 

organizovaných klubov mladších a starších žiakov, dorastu, mužov družstva“A“ za účelom 
tréningov a súťažných zápasov. Pravidelne realizujeme úpravu a údržbu trávnatého porastu, 
vrátane potrebného prihnojovania a polievania. Postupne upravujeme priestory v areáli FŠ. 
V roku 2018 sa uskutočnila rekonštrukciu priestorov šatní pre futbalistov v suteréne kocky. 
Zrekonštruované priestory šatní boli odovzdané  do užívania FK 05 Levoča v mesiaci február 
2019.  
 

Tabuľka2 Využiteľnosť futbalového štadióna 
 2015 2016 2017 

 
2018 2019 

Počet hodín 271,5 415 455,5 400 529,50 
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Tréningová hala pre ľadový hokej 
              

S prevádzkou tréningovej haly pre ľadový hokej sa v roku 2019 začalo 2. januára  
a  10. augusta. Priestory ľadovej plochy boli využívané žiakmi materských, základných, 
stredných a špeciálnych škôl, CVČ OLYMP, skupinami Levočskej amatérskej hokejovej ligy, 
Hokejovej ligy veteránov, Krasokorčuliarskeho klubu Spišská Nová Ves, ako aj právnickými 
a fyzickými osobami z okresu Levoča, Spišská Nová Ves , Kežmarok, Poprad a Prešov.  
Na tréningovú činnosť bola ľadová plocha v hodnotenom období k dispozícií predovšetkým 
domácemu klubu Spiš Indians a v jesennom období klubu HK a HK ŠKP Poprad . 

 
Tabuľka3 Využiteľnosť zimného štadióna 

 2016 2017 
 

2018 2019 

Počet hodín  1 923,75 2 245,5 2 274,75 2 243,25 
 
 

V letných mesiacoch mimo sezóny boli vykonané všetky potrebné periodické revízie 
a kontroly technológie za účelom nerušeného chodu prevádzky a vykonaná potrebná údržba 
strojovne, roľby, haly a šatní . V mesiaci august pred začiatkom sezóny došlo v strojovni  
k opätovnej výmene kotla na ohrev teplej vody do roľby. 
     V závere roku 2019 bola inštalovaná v hľadisku zimného štadióna tribúna s kapacitou            
168 miest na sedenie. Taktiež prostredníctvom Slovenského zväzu ľadového hokeja bolo 
v priestoroch tréningovej haly inštalované technologické zariadenie smerovej rádiovej linky 
verejnej rádiotelefónnej mobilnej siete operátora Orange Slovensko a.s. na prenos dát 
z tréningovej činnosti mládežníckeho klubu. 

 
Tabuľka4 Využiteľnosť zimného štadióna klubom Spiš Indians 
Spiš Indians 2016 2017 

 
2018 2019 

Počet hodín 154,75 333,25 525,25 665,50 
 
 
Vodná nádrž 
     Ako prevádzkovateľ vodnej stavby sme v priebehu celého roka boli povinný vykonávať 
technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnou nádržou. Pravidelne týždenne boli vykonávané 
obhliadky vodnej stavby. Podľa pokynov orgánu dozoru sme vykonávali kosbu na hrádzi 
a v blízkom okolí, vrátane kosenia vzdušných svahov hrádze od náletových drevín. Dňa 
13.11.2019 sa uskutočnila prehliadka technicko-bezpečnostného dohľadu za účasti zástupcov 
vodohospodárskej výstavby, štátnej vodohospodárskej správy a ďalších zainteresovaných. 
Na základe záverov z vykonanej prehliadky vodnej nádrže orgánmi vodohospodárskej správy 
bolo  konštatované, že vodná stavba je bezpečná a prevádzkyschopná. Rozhodnutím OÚ 
Levoča, odboru starostlivosti o životné prostredie bol v mesiaci december 2019 schválený 
Manipulačný poriadok pre vodnú stavbu IV. kategórie „Vodná nádrž Levoča“ na ďalšie 
obdobie -  do mesiaca august 2024. 
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VEREJNÉ OBSTARÁVANIA  TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA 
LEVOČA V ROKU 2019 
 
Verejný obstarávateľ:            Technické služby mesta Levoča, Hradby 2, 054 01 Levoča 

(verejný obstarávateľ v  zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)   

Interná smernica VO: Smernica č. 2/2018 Príspevkovej organizácie Mesta Levoča: 
TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA LEVOČA, o postupe 
zadávania podlimitných zákaziek s využitím elektronického 
trhoviska a o postupe zadávania zákaziek s nízkou hodnotou 

 
P.č. Názov zákazky: 

1/2019 Obstaranie stravných poukážok 

2/2019 Zabezpečenie servisu a opráv nákladných motorových vozidiel 

3/2019 Obstaranie svietidiel verejného osvetlenia 

4/2019 Obstaranie tovaru pre účely obnovy verejného osvetlenia (výložníky, stožiare a betónové základy 
stožiarov) – 15 ks 

5/2019 Asfaltová zmes obaľovaná za tepla 

6/2019 Oprava PTO pomocného posunu služobného vozidla IVECO Sypač – LE 544 AK 

7/2019 Servisná prehliadka a oprava vozidla Multicar M31 – LE 323 AZ 

8/2019 Rezivo na obnovu lavičiek na verejných priestranstvách  

9/2019 Podlahárske práce – šatne pre futbalistov na futbalovom štadióne 

10/2019 Vypracovanie PD pre stavbu: „Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny 
športovej haly na Ul. Jána Francisciho č. 12, Levoča 

11/2019 Oprava fasády na administratívnej budove TSML 

12/2019 Rezivo na obnovu lavičiek na Mariánskej hore 

13/2019 Oprava služ. vozidla IVECO TRAKKER, LE 544 AK – oprava prevodovky a sťahovania okna na 
strane spolujazdca, výmena spojky 

14/2019 Obstaranie smetných nádob na BIO odpad 

15/2019 Nástrek VDZ na miestne komunikácie v Levoči 

16/2019 Oprava odvodňovacieho žľabu na Sídl. Rozvoj v Levoči 

17/2019 Dodanie 1100 l čiernych plastových kontajnerov MOK 

18/2019 Oprava strešnej krytiny objektu Športová hala na ulici J. Francisciho 10, 054 01 Levoča 

19/2019 Dodanie ohrievača vody VTI 500 s nepriamym ohrevom 

20/2019 Úpravu vodoinštalačných rozvodov v šatniach FŠ 

21/2019 Materiál na údržbu verejného priestranstva 

22/2019 Dodanie hliníkového pojazdného lešenia Model F s celkovou výškou lešenia 8,3 m 

23/2019 Servis 2 kompresorov na zimnom štadióne - odčpavkovanie, premazanie elektromotorov, 
vákuovanie, výmena filtra, oleja a olejovej náplne 

24/2019 Oprava spodnej časti Sadovej ulice v Levoči 
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25/2019 Odstránenie havarijného stavu na dažďovej vetve – Ulica Železničný riadok 

26/2019 Rekonštrukcia prepájacieho chodníka, Železničný riadok – Pod vinicou 

27/2019 Obstaranie zdvíhacej nožnicovej plošiny na zdvih rakiev 

28/2019 Oprava miestnych komunikácií v k.ú.: Levoča v roku 2019 

29/2019 Záhradkárske práce – výsadba letničiek v meste Levoča 

30/2019 Reklamný polep služobných vozidiel TSML a reklamné bannerov na zimný štadión 

31/2019 Oprava spojky a prednej nápravy služobného vozidla Iveco Daily LE 388 AM 

32/2019 Obstaranie 240 l nádob na BIO odpad 

33/2019 Svietidlá verejného osvetlenia – 7 ks 

34/2019 Dodanie joklov na zábradlie 

35/2019 Odstránenie havarijného stavu dažďovej šachty – Sídl. Rozvoj, Ul. M. Hlaváčka a Ul. Železničný 
riadok 

36/2019 Kotol ATTACK AS 2500 

37/2019 Oprava ústredného kúrenia – ZŠ 

38/2019 Oprava vojnových hrobov v roku 2019 

39/2019 240 l kontajner plastový hnedý 

40/2019 Výroba a montáž kancelárskeho nábytku 

41/2019 Dopravné značenie – 3 ks hranaté dopravné zrkadlá, 1 ks kruhové dopr. zrkadlo 

42/2019 LDPE vrecia s potlačou 

43/2019 Podlahovej krytiny – montáž + dodávka, kancelária vedúceho oddelenia miestnych komunikácií a 
verejnej zelene 

44/2019 Dodanie zberných nádob na odpad 

45/2019 Dodanie vianočnej výzdoby 

46/2019 Výroba a montáž kancelárskeho nábytku 

47/2019 Dodanie strojov (fukár Stihl BR 200, Prerezávač trávnika SVP 40B, zametacia metla SWS 800g, 
krovinorez FS 460C-EM, rebrík 3 dielny) 

48/2019 Vypracovanie PD na stavbu: „Dom smútku, Levoča – rekonštrukcia oplotenia a spevnených 
plôch“ 

49/2019 Dodanie  RFID pevný štítok s čiarovým kódom a unikátnym číslom s logom Mesta Levoča a 
logom Technických služieb mesta Levoča 

50/2019 Dodanie pneumatík s hrotmi na rolbu ENGO 200 

51/2019 Nákup zimných pneumatík na vozidlá LE 323 BE, LE 544 AK, LE 695 AS 

52/2019 240 l kontajner plastový hnedý 

53/2019 Dodanie kovových košov 

54/2019 Chemický a inertný posypový materiál 
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D. Zrealizované plány z roku 2019,  plány na ďalší rok, očakávania,  
návrhy na zmeny 
 

 
100 EKONOMICKÉ ODDELENIE 

V roku 2019 sa nám podarilo  
 
 dôkladne sa venovať  oblasti pohľadávok  
 úspešne absolvovať kontroly Inšpektorátu práce v Prešove a Útvaru hlavného 

kontrolóra Mesta Levoča  
 
Plány na rok 2020 
 
 naďalej sa dôkladne venovať oblasti ekonomiky organizácie, zapracovať zmeny 

zákonov, vzdelávanie v danej oblasti 
 pripraviť sa na krízu a prípadný krízový variant rozpočtu TS na rok 2020 

 

 
200 ODDELENIE  VEREJNÉHO  OSVETLENIA A  OBČIANSKEJ  VYBAVENOSTI 

V roku 2019 sa realizovali  
 

- v mesiacoch apríl – máj 2019 prebehla výmena svietidiel VO s LED zdrojom 
v celkovom počte 128 ks, čím sa dosiahlo zníženie celkového inštalovaného príkonu 
siete VO o cca 5 kW, čo predstavuje úsporu na spotrebe elektrickej energie 30 000,00 
kWh ročne. Výmena svietidiel VO prebehla v mestských častiach: Levočská dolina, 
Levočské Lúky, Závada, Nový dvor a na miestnych komunikáciách: Nad tehelňou, 
Poľná ulica, Ulica Viktora Greschika – garáže, Za sedriou a Baštová ulica. 
 

- doplnili sme 7 ks LED svietidiel v rámci rozšírenia siete verejného osvetlenia na 
miestnej komunikácii Za sédriou (II. etapa)   

 
 v roku 2019 bola sieť VO rozšírená o nasledovné investičné akcie (investor: Mesto 

Levoča): 
- Kláštorská ulica – rekonštrukcia siete verejného osvetlenia (8 ks LED svietidiel), 
- Košická brána – doplnenie osvetlenia pilóna a osvetlenie prechodu k Ružovej 

ulici, 
- Námestie Majstra Pavla (etapa II.a) – doplnenie 3 stožiarov verejného osvetlenia, 

vrátane iluminácie podlubia meštianskeho domu č. 28, iluminácie lipy 
a predprípravy pre ilumináciu fontány dobročinnosti a vrátane NN rozvodov 
zaústených do stožiarov VO, 

- Za sédriou – doplnenie 7 stožiarov verejného osvetlenia, 
- reklamné pútače – City light 3 ks (investor a prevádzkovateľ: EuroAWK, spol. 

s.r.o.) na miestnej komunikácii – Ulica Jána Francisciho – 1ks, Železničný riadok 
– 1ks, Námestie  Štefana Kluberta – 1 ks (súčasť autobusovej zastávky). 
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 zakúpila sa  nová vianočná výzdoba pre vianočný stromček na Námestí Majstra Pavla 
– 10 ks LED vločka a 10 ks LED hviezda vrátane napájacieho príslušenstva 

 
 v rámci plánu odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických 

zariadení sme zabezpečili vykonanie revízií na prevádzkach v našej správe: Zberný 
dvor, Garáže (Kukučínová ulica), Severný park s altánkom, Verejné WC  
na Mariánskej hore, Autobusová stanica, Športová hala, Chata pri priehrade, Fontána 
dobročinnosti. 

 
 V roku 2019 sme pokračovali v realizácii opravných náterov stožiarov verejného 

osvetlenia na miestnych komunikáciách: Kežmarská cesta, Námestie Štefana Kluberta, 
Ulica Viktora Greschika, Ulica Josefa Czauchika a Ulica Jána Francisciho, 
v celkovom počte cca 50 stožiarov.   

 
 Zabezpečili sme spracovanie projektovej dokumentácie pre nasledovné stavby: 

- Modernizácia osvetľovacej sústavy hracej plochy a tribúny športovej haly na Ulici 
Jána Francisciho 12 , Levoča, 

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia na miestnej komunikácii Predmestie, 
- Oprava elektrických rozvádzačov na miestnych komunikáciach: Železnižný 

riadok, Pod vinicou, Kláštorská ulica, Kežmarská cesta 
 
Plány na rok 2020 
 
 V roku 2020 plánujeme opraviť 6 rozvádzačov verejného osvetlenia (na miestnych 

komunikáciách – Železničný riadok, Kláštorská ulica, Pod vinicou, Kežmarská cesta 
a Prešovská cesta. Uvedenej oprave pristupujeme z dôvodu technickej zastaranosti 
rozvádzačov a z dôvodu potreby zníženia amperickej hodnoty hlavného ističa. Cieľom 
je zabezpečiť spoľahlivú prevádzku predmetných vetiev verejného osvetlenia 
a minimalizovať poruchovosť, a zároveň znížiť poplatky za hlavný istič. Zároveň 
podľa finančných možností plánujeme spracovať projektovú dokumentáciu opravy 
ďalších šiestich rozvádzačov na miestnych komunikáciách: Sídlisko pri prameni, 
Rozvoj, Ulica Jána Francisciho 2x, Ulica Jozefa Czauchika a Ulica Viktora Greschika, 

 V roku 2020 plánujeme spracovať projektovú dokumentáciu stavby: Rekonštrukcia 
siete verejného osvetlenia na miestnych komunikáciách: Potočná ulica a Kežmarská 
cesta, nakoľko uvedené vetvy vykazujú veľkú poruchovosť. Rekonštrukciou budeme 
minimalizovať priebeh vzdušných neizolovaných vedení, čím sa zabezpečí 
bezproblémová prevádzka aj v prípade výskytu silných vetrov a víchríc, 

 V spolupráci s mestom Levoča (ako investorom stavby) plánujeme realizovať stavbu: 
„Rekonštrukcia VO na uliciach Probstnerova cesta, M. R. Štefánika“, predmetom 
ktorej je vybudovanie nového verejného osvetlenia na uvedených miestnych 
komunikáciách, vrátane dobudovania osvetlenia priechodov pre chodcov:  
pri nemocnici, na križovatke Probstnerovej cesty a Kasárenskej ulice,  
na Probstnerovej ceste v mieste priechodu pre chodcov – Rozvoj – Bottova ulica, 
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 V roku 2020 plánujeme pokračovať v realizácii opravných náterov na miestnych 
komunikáciách: Železničný riadok, Pod vinicou, Námestie Majstra Pavla, Mariánska 
hora (vrátane aleje),  

 

 
300 ODDELENIE ÚDRŽBY MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ A VEREJNEJ ZELENE 

V roku 2019 sa nám podarilo  
  

 kontinuálne pokračovať vo výmene zvislého dopravného značenia v súlade 
s právnymi predpismi , 

 kontinuálne pokračovať v oprave komunikácií a  schodísk v meste Levoča. 

 
 Tabuľka č. 1  Zrealizované stavby – miestne komunikácie a chodníky 

P.č. Dodávateľ Lokalita Celkové 
náklady v € 

1. Ing. Štefan Hanisko Rekonštrukcia spojovacieho chodníka – Pod 
vinicou a Železničný riadok 

19 991,15 € 

2. Strabag s.r.o. Oprava cesty v spodnej časti Sadovej ulice 4 543,82 € 
3. EUROVIA SK, a.s. Oprava MK – Žel. riadok, Staničná ulica, 

Mäsiarska ulica, Ulica G. Hermana – časť, 
Predmestie – časť, Fedorkin jarok – časť 

102 638,15 € 

4. Palstav Slovakia, s.r.o. Odstránenie havarijných stavov na dažďovej 
kanalizácii 

5 880,69 € 

5. Stavebná prevádzkareň s.r.o. Oprava odvodňovacieho žľabu na Sídlisku 
Rozvoj 

1 106,44 € 

6. Maľak Ján + Antal (materiál) Oprava schodov Sídlisko Západ 749,00 € 
Spolu   134 909,25 € 

              
Plány na rok 2020 

 Modernizácia mechanizmov   
 Pokračovať v oprave komunikácií a schodísk podľa návrhu na rok 2020  
 Uchádzať sa o finančné prostriedky  z Envirofondu na nákup čistiacej techniky 
 Výmena zvislého dopravného značenia na základe vypracovaného územného generelu 

dopravy v prípade jeho vypracovania 
 Náhradná výsadba drevín 
 Pokračovať v oprave a údržbe  zábradlí   

 

 
400 ODDELENIE ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA 

V roku 2019 sa nám podarilo  
 

• dôkladnejšie sa venovať legislatívnej stránke odpadového hospodárstva / v súvislosti 
so zmenami v legislatíve sa snažíme pružne reagovať na dané zmeny a prispôsobovať 
sa im / 

• po zavedení zberu BRO na celom území mesta zabezpečiť jeho zber a následné 
nakladanie s týmto odpadom  
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Plány na rok 2020 
 
 zapájať sa do výziev v oblasti odpadového hospodárstva 
 naďalej propagovať triedený zber na území mesta Levoča 
 venovať sa legislatíve v oblasti odpadov a dopravy 

 

 
500 CINTORÍNSKE SLUŽBY 

V roku 2019 sa nám podarilo  
 
 investovať finančné prostriedky z cudzích zdrojov do obnovy vojnových hrobov 
 vypracovať projektovú dokumentáciu na vstupnú časť  
 zakúpiť zdvíhacie zariadenie  na rakvy  

 
Plány na rok 2020 
 
 pokračovať v ďalšej etape výstavby hlavných chodníkov  
 nájsť finančné prostriedky na rekonštrukciu oplotenia pri hlavnej ceste, ktoré 

v dôsledku  zimnej chemickej údržby je v havarijnom stave 
 nájsť finančné prostriedky na komplexnú opravu vstupu do domu smútku 

 

 
700  SPRÁVA ŠPORTOVÝCH STREDÍSK 

V roku 2019 sa nám podarilo  
 
 sprístupniť  priestory starého futbalového ihriska, prostredníctvom neho 

minimalizovať využívanie hlavnej hracej plochy a samozrejme hlavne za účelom 
zníženia  nákladov na udržiavanie hlavnej hracej plochy  

 zabezpečiť prevádzky schopnosť a bezpečnosť vodnej nádrže ako vodnej stavby 
vykonávaním technicko-bezpečnostného dohľadu. V zmysle  Manipulačného poriadku  
zvolať prehliadku vodnej stavby za účasti príslušných orgánov štátnej vodnej správy 
a užívateľov vodnej stavby.  

 Získať finančné prostriedky na výmenu osvetlenia v športovej hale 
 
Plány na rok 2020 
 
 zaoberať sa myšlienkou vybudovania umelého trávnika v priestoroch futbalového 

ihriska prostredníctvom výziev  
 zaoberať sa myšlienkou vybudovania zázemia pre mladých športovcov v priestoroch 

futbalového štadióna 
 úspešne realizovať projekt výmeny osvetlenia v športovej hale, 
 v prípade úspešnosti projektu Slovenského rybárskeho zväzu aj v roku 2020  spolu 

s MO SRZ opätovne plánujeme aplikovať bio-enzymatický prípravok na ničenie  
organických usadenín na dne a vo vodnom stĺpci. 
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E.  Finančné údaje 
 

Mesto Levoča v roku 2019 poskytlo príspevkovej organizácii finančné prostriedky 
v celkovej výške 1 679 739,81 eur, z toho prostriedky poskytnuté zo ŠR prostredníctvom 
zriaďovateľa boli vo výške 6 844,81 eur, účelovo určené na obnovu vojnových hrobov. 
 

Príspevková organizácia vrátila na účet zriaďovateľa bežný príspevok v celkovej  
výške 117 376,47 eur (dňa 20.12.2019 50 000,00 eur a dňa 31.12.2019 67 376,47 eur) a dňa 
30.12.2019 kapitálový príspevok vo výške 2 389,45 eur. V roku 2019 Technické služby mesta 
Levoča na svoju činnosť použili aj vlastné príjmy organizácie vo výške 413 438,21 eur  
a prostriedky z iných zdrojov vo výške 32 101,56 eur.  
      

Technické služby mesta Levoča ako príspevková organizácia hospodári podľa svojho 
rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia. Rozpočet zahŕňa aj príspevok  
z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. Rozpočet príspevkovej 
organizácie bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Levoči dňa 18.12.2018 uznesením 
číslo 2/26 a 2/27.  

 
Zmeny rozpočtu: 

- prvá zmena schválená dňa 14.02.2019 uznesením č. 3/40, 
- druhá zmena schválená dňa 25.04.2019 uznesením č. 5/44,45,46,47; 
-  tretia zmena schválená dňa 20.06.2019 uznesením č. 6/46,47,48; 
- štvrtá zmena schválená dňa 21.11.2019 uznesením č. 11/56,57,58. 
 
Prehľad hospodárenia TSML: 

• schválený príspevok na rok 2019 – tabuľka č. 1 
• poskytnutý príspevok v roku 2019 – tabuľka č. 2 
• stanovenie príspevku zriaďovateľom (bežné/kapitálové výdavky) – tabuľka č. 3 
• plnenie rozpočtu – tabuľka č. 4 
• záväzné ukazovatele – tabuľka č. 5 
• vlastné príjmy – tabuľka č. 6 
• hodnotenie výsledkov hospodárenia hlavnej činnosti – tabuľka č. 7 
• hodnotenie výsledkov hospodárenia podnikateľskej činnosti – tabuľka č. 8 
• štruktúra majetku organizácie – tabuľka č. 9 
• záväzky organizácie – tabuľka č. 10 
• pohľadávky organizácie – tabuľka č. 11. 

 
 
E.1. Príspevok mesta 
 

Tabuľka č. 1  Schválený príspevok na rok 2019: 
Popis Schválený príspevok v eur 

Schválený príspevok spolu  1 679 740 

z toho:  

bežný transfer 1 628 435  

kapitálový transfer 51 305 
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Tabuľka č. 2  Príspevok mesta bol v r. 2019 poskytnutý nasledovne: 
Popis Poskytnutý príspevok  

Poskytnutý príspevok spolu  1 679 739,81 

z toho:  

bežný transfer 1 628 434,81 

kapitálový transfer 51 305,00 

 
 

Popis Vrátený príspevok  

Vrátený príspevok spolu  119 765,92 

z toho:  

bežný transfer 117 376,47 

kapitálový transfer 2 389,45 

 
Čerpanie príspevku 
 
Tabuľka č. 3 Stanovenie príspevku zriaďovateľom (bežné/kapitálové výdavky)                 v eur

          
 

Tabuľka č. 4 Plnenie rozpočtu 
 
P R Í J M Y : 
              

 
Záväzný limit 

Schválený rozpočet  Skutočné príjmy v r. 
2019 

% plnenia 
 

1 2 3 

Vlastné príjmy 300 000 413 438,21 137,81 
Príspevok z rozpočtu 
zriaďovateľa 1 679 740 1 559 973,89 92,87 

S P O L U 1 979 740 1 973 412,10 99,68 

 
 
 
 

 
 
Príspevok/zmena 

 
Pôvodný 

 
1.zmena 

 
2.zmena 

 
 

3.zmena 
 

 
 

4.zmena 

 
Skutočnosť 

2019 

 
Bežné výdavky 
 

 
1 550 000 

 
1 547 500 

 
1 547 500 

 
1 624 345 

 
1 628 435 

 
1 511 058,34 

 
 
 
Kapitálové výdavky 

 
 

0 

 
 

2 500 
 

 
 

28 355 
 

48 355 

 
 

51 305 

 
 

48 915,55 

 
Príspevok spolu 

 
1 550 000 

 

 
1 550 000 

 
1 575 855 

 
1 672 700 

 
1 679 740 

 
1 559 973,89 
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E.2. Záväzné ukazovatele 
 

Tabuľka č. 5 Záväzné ukazovatele 
 
Ukazovateľ 
 

 
Schválený v eur 

 
Skutočnosť v eur 

 
Mzdy, platy, poistné a príspevok zam. 
do poisťovní 

 
980 000 

 
916 762,09 

 
Náklady na reprezentačné účely 
 

1 500 1 429,39 

Vlastné príjmy 300 000 413 438,21 

 
Tabuľka č. 6 Vlastné príjmy - Príspevková organizácia dosiahla vlastné príjmy v nasledovnej štruktúre: 

 
Klasifikácia 

 
Vlastné príjmy 

 
Suma v eur 

 
212 

 
Prenájom  –  budovy, nebytové priestory  
 

 
231 516,23 

 
212 

 
Prenájom  –  zberné nádoby  
 

 
13 003,65 

 
212 

 
Prenájom  – hrobové miesta 
 

 
20 418,40 

 
223 

 
Cintorínske služby 
 

 
11 677,61 

 
223 

 
Tržby z predaja separovaných zložiek 
 

 
122 370,31 

 
223 

 
Ostatné služby 
 

 
10 344,01 

 
292 

 
Z dobropisov, vratky, refundácie, z náhrad z poistného plnenia, iné 
 

 
4 108,00 

S P O L U 
 

413 438,21 
 

 
 

Príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR na podporu rozvoja miestnej 
a regionálnej zamestnanosti poskytnutý podľa § 50j a príspevok na podporu vytvárania 
pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“ podľa § 54 ods.   
1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov na základe dohôd podpísaných v roku 2018 a 2019: 
 

Tabuľka č. 7: Cudzie zdroje 
 

Klasifikácia 
 
Príjmy zo ŠR 

 
Suma v eur 

 
312001 

 
Príspevok z ÚPSVaR SR 
 

 
32 101,56 

 
S P O L U 

  
32 101,56 

   



26 
 

Tabuľka č. 8: Finančné prostriedky spolu: 
 

Klasifikácia 
 
Vlastné príjmy 

 
Suma v eur 

 
212-292 

 
Vlastné príjmy 
 

 
413 438,21 

 
312 Príspevok z ÚPSVaR SR 

 
32 101,56 

S P O L U 445 539,77 
 

 
E.3. Hodnotenie výsledkov hospodárenia hlavnej činnosti 
 

     Hospodárenie príspevkových organizácií je vymedzené v § 24 zákona č. 523/2004 Z.z.  
o   rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. V roku 2019 Technické služby mesta Levoča plnili úlohy vymedzené 
zriaďovacou listinou v zmysle platného zákona nasledovne: 
     

Tabuľka č. 9 Výsledok hospodárenia po zdanení                       v eur 
 

ROK 
2017 2018 2019 

 
+24 298,69 

 
+1 932,73 

 
- 33 637,64 

    
 
E.4. Hodnotenie výsledkov podnikateľskej činnosti 
 

V zmysle § 28 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien príspevková organizácia 
okrem úloh vymedzených zriaďovacou listinou vykonávala aj podnikateľskú činnosť. Túto 
činnosť vykonávala na základe živnostenského oprávnenia a osobitných oprávnení  
so súhlasom zriaďovateľa. Náklady na podnikateľskú činnosť boli kryté výnosmi z nej.      
 

V rámci podnikateľskej činnosti TSML poskytli služby spojené predovšetkým 
s vývozom odpadu (kontajnerov), poskytovaním vozidiel na rôzne účely fyzickým 
i právnickým osobám a ostatné služby v zmysle oprávnení organizácie. 
 

Technické služby mesta Levoča vykonávali podnikateľskú činnosť nasledovne: 
 

Tabuľka č. 10 Výsledok hospodárenia po zdanení                               v eur 
 

ROK 
2017 2018 2019 

 
+24 396,38 

 
+52,73 

 
+537,19 
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E.5. Rozpočet nákladov a výnosov TSML v roku 2019 
 
Rozpočet nákladov a výnosov TSML za rok 2019, Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 a Výkaz 
ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 tvoria prílohu tohto rozboru hospodárenia. 
 
 
F.  Štruktúra majetku TSML 
 

Technické služby mesta Levoča hospodária s majetkom mesta, ktorý je nadobudnutý 
v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona   
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  v súlade s VZN mesta            
o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Levoča v platnom znení. Príspevková organizácia 
eviduje majetok poskytnutý do správy delimitáciou od zriaďovateľa a majetok nadobudnutý 
vlastnou činnosťou.  
 
 

Tabuľka č. 11 Štruktúra majetku organizácie je evidovaná nasledovne: 
 
Členenie 

 
Popis položky 

 
Suma v eur 

 
 

STRANA AKTÍV 
 

MAJETOK SPOLU                                                                             
z toho: 

13 340 933,92 

A. Neobežný majetok 
 

13 136 409,52 

B. Obežný majetok 
 

184 307,49 

C. Časové rozlíšenie 
 

20 216,91 

STRANA PASÍV 
 

VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY                                                                       
z toho: 

13 340 933,92 

A. Vlastné imanie 
 

153 225,56 

B. Záväzky 
 

13 087 950,68 

C. Časové rozlíšenie 
 

99 757,68 

 
 
   G. Záväzky a pohľadávky 
    
     Príspevková organizácia mesta k 31.12.2019 eviduje dlhodobé a krátkodobé záväzky 
nasledovne: 
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Tabuľka č. 12 Záväzky organizácie 
Popis položky Suma v eur 

DLHODOBÉ ZÁVÄZKY   44 933,37 

v tom:  

• záväzky zo sociálneho fondu 871,08 

• záväzky z nájmu 44 062,29 

  

KRÁTKODOBÉ ZÁVÄZKY 155 709,53 

v tom:  

• dodávatelia 26 328,22 

• ostatné záväzky 1 933,45 

• záväzky z nájmu 42 417,35 

• iné záväzky 124,93 

• záväzky voči zamestnancov 45 968,00 

• zúčtovanie s orgánmi soc. poistenia  
a zdrav. poistenia 

29 965,53 

• daň z príjmov 369,26 

• ostatné priame dane 5 263,07 

• daň z pridanej hodnoty 3 323,80 

• ostatné dane a poplatky 15,92 

     
 
Príspevková organizácia mesta k 31.12.2019 eviduje krátkodobé pohľadávky nasledovne: 
 

Tabuľka č. 31 Pohľadávky organizácie 
Popis položky Suma v eur 

KRÁTKODOBÉ POHĽADÁVKY 43 712,10 

v tom:  

• pohľadávky od odberateľov 34 744,00 

• ostatné pohľadávky 5 406,07 

• pohľadávky voči zamestnancom 3 532,03 

 
Pri vymáhaní pohľadávok organizácia postupuje v zmysle platnej legislatívy, a to 

zaslaním upomienok, predsúdnych výziev a  následne vymáhaním s využitím externých 
právnických služieb. V roku 2019 bol na základe Príkazu primátora mesta zo dňa 30.09.2019 
vydaný Príkaz riaditeľa TSML č. 4/2019 dňa 24.10.2019 na vykonanie inventarizácie majetku 
a záväzkov príspevkovej organizácie v dvoch etapách, a to k 31.10.2019 a k 31.12.2019. 
Inventarizácia bola vykonaná v zmysle § 29 a § 30 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 
v znení neskorších predpisov a predložená Mestu Levoča v dvoch etapách dňa 09.12.2019 
a 29.01.2019. Podrobný zoznam dlžníkov a spôsob vymáhania je evidovaný 
v inventarizačných súpisoch a inventarizačných zápisoch organizácie. 
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H. Prílohy 
 
  Výnosy celkom z hlavnej činnosti 2 820 983,32 

60 Tržby za vlastné výkony 339 321,13 

602 Tržby - športoviská 209 860,47 

602 Tržby - cintorínske služby 19 583,16 

602 Tržby - separovaný zber 98 203,25 

602 Tržby - ostatné služby 11 674,25 

64 Ostatné výnosy 5 688,46 

648 Ostatné výnosy 5 688,46 

65 Zúčtovanie rezerv a opravných položiek 1 714,26 

653 Zúčtovanie rezerv 1 025,94 

658 Zúčtovanie opravných položiek 688,32 

66 Finančné výnosy 0,00 

668 Ostatné finančné výnosy 0,00 

67 Náhrady škôd 3 472,54 

672 Náhrady škôd 3 472,54 

69 Prevádzkové dotácie 2 470 786,93 

691 Výnosy z bežných transferov 1 504 213,53 

692 Výnosy z kapitálových transferov 923 718,07 

693 Výnosy z bežných transferov - ŠR 36 585,83 

694 Výnosy z kapitálových transferov - ŠR 638,57 

698 Výnosy samosprávy z kapit. transf. od ostat. subj. 5 630,93 

  
  

 

 
 

 
   

  Náklady celkom na hlavnú činnosť 2 854 620,96 
501 Spotreba materiálu 186 488,93 

501 Priamy materiál 106 694,95 

501 Posypový materiál 6 172,03 

501 Čistiace prostriedky 3 166,54 

501 Krátkodobý hmotný a nehmotný majetok 3 884,04 

501 Pohonné hmoty 49 719,80 

501 Oleje a mazadlá 1 470,69 

501 Kancelárske potreby, tlačivá, odb. publikácie 2 014,68 

501 Náhradné diely 9 925,17 

501 Ostatný materiál 3 441,03 

502 Spotreba energie 175 898,41 

502 Elektrická energia 132 507,67 

502 Plyn  11 602,11 

502 Vodné 6 792,19 

502 Dodávka tepla 24 996,44 

51 Služby 454 695,95 

511 Opravy a údržba 197 802,50 



30 
 

513 Reprezentácia 1 429,39 

518 Poštovné 490,79 

518 Telekomunikačné služby 4 693,62 

518 Zeleň na verejných priestranstvách 7 747,46 

518 Bezpečnostná služba 2 060,38 

518 Uskladnenie odpadu 138 088,57 

518 Školenia 1 784,75 

518 Ostatné služby 28 528,75 

518 Právne, audítorské a konzultačné služby 2 474,92 

518 Obsluha plynových kotolní 4 800,00 

518 Revízne služby 15 408,99 

518 Stočné 49 385,83 

52 Osobné náklady 1 005 337,22 

521 Mzdové náklady 708 068,94 

524 Zákonné sociálne poistenie 249 568,44 

527 Ostatné sociálne náklady 47 699,84 

53 Dane a poplatky 2 882,92 

538 Ostatné dane a poplatky 2 882,92 

54 Ostatné prevádzkové náklady 11 877,98 

546 Odpis pohľadávky 688,32 

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť 11 189,66 

55 Odpisy, rezervy a opravné položy 985 665,03 

551 Odpisy dlhodobého nehmotného a hmotného majetku 984 370,17 

553 Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti 1 294,86 

558 Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti 0,00 

56 Finančné náklady 31 774,52 

562 Úroky 3 114,71 

568 Ostatné finančné náklady (poistenie majetku) 28 659,81 

59 Daň z príjmu 0,00 

591 Daň z príjmu 0,00 

  
  

  Hospodársky výsledok -33 637,64 
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