Informácia
o priebehu údržby verejnej a cestnej zelene v r. 2019 a návrh údržby verejnej a
cestnej zelene na rok 2020.
________________________________________________________________________
MČ Bratislava-Podunajské Biskupice spravuje a udržiava na svojom území:
-

295 901,84 m2 verejnej zelene;

-

65 900 m2 cestnej zelene;

-

10 970,45 m2 zahustenej výsadby krov (8 004,15 verejná + 2 966,30 cestná);

-

2 041,10 m2 krovitých záhonov (1 672 verejná + 369,10 cestná);

-

6 582 ks stromov (5 118 verejná + 1 464 cestná).

Uvedené údaje sme získali z inventarizačného súpisu za rok 2018 vypracovaného na
základe príkazu starostu MČ č. 2/2018 zo dňa 10.12.2018 a vniesli sa do nich doterajšie zmeny.
Úbytok trávnatej plochy vo verejnej zeleni je z dôvodu rozširovania parkovacích miest na
ulici Podunajská - Bieloruská .
V tomto roku sa vyrúbalo niekoľko nebezpečných drevín na základe osobitých predpisov a
zvyšok spadal pod dreviny - 95% vyschnuté, zlomené, vyvrátené, zasiahnuté bleskom, alebo inak
vážne poškodené. Zároveň sme ako mestská časť v spolupráci so spoločnosťou Slovnaft, a. s.
a s Občianskym združením „Sadíme stromy“, vysadili 200 ks listnatých stromov do zelených
stredových pásov na uliciach Padlých hrdinov, Biskupická a Komárovská, čím sme obnovili alej
listnatých drevín v danej lokalite.
S nástupom jarných mesiacov sa vykonalo dodávateľsky firmou KOSEC plus s.r.o. jarné
vyhrabávanie plôch verejnej zelene od nečistôt, suchých haluzí. Začiatkom mája sme zahájili prvú
kosbu verejnej a cestnej zelene. Májové počasie vykázalo nadštandardné zrážkové spády, čo
výrazne ovplyvnilo kosenie a následne aj odvoz pokosenej hmoty.
V tomto kalendárnom roku prebehlo päť kosieb, kde v mesiaci november skončila piata
kosba verejnej zelene. Po ukončení kosby dodávateľ začal s vyhrabávaním lístia z plôch verejnej
zelene, ako aj chodníkov a parkovísk.
S nástupom vegetačného obdobia, t. j. od 1. apríla sme začali s orezom drevín, o ktorý
požiadali obyvatelia mestskej časti, kde predmetom žiadostí bolo tienenie do bytov, spôsobené
prehustením koruny odrastených drevín, poškodzovania fasády obytného domu, orez krovitých
skupín drevín z dôvodu prerastania na chodník, a pod.. V mesiacoch október – november bolo
v riešení odstránenie nebezpečných drevín, resp. odstraňovanie havarijných drevín po veternej
smršti zo dňa 30.09.2019. Orez drevín sme vykonávali so zmluvným dodávateľom, spoločnosťou
Marián Demko, Pribišová č. 33, 841 05 Bratislava č. zmluvy 089/10/18/5/77 zo dňa 16. 04. 2018.
Spoločnosť Kulla, flóra Bratislava SK, s. r .o., Trnavská cesta 110/B, 821 01 Bratislava sa
po verejnom obstarávaní stala úspešným uchádzačom na kvetinovú výzdobu v mestskej časti, kde
predmetom zákazky je montáž, demontáž, celoročná starostlivosť o kvetináče a likvidácia kvetín.
Verejné priestranstvá, ako pešia zóna Bieloruská, prechody ku školám, parkoviská a iné
plochy od lístia čistia VPP pracovníci tunajšieho miestneho úradu, a pridelení občania na
aktivačnú činnosť, resp. občania vo výkone trestu povinnej práce.
Na rok 2020 oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva
tunajšieho úradu ako gestor údržby verejnej a cestnej zelene počíta opätovne s piatimi kosbami
v závislosti od klimatických podmienok, najmä v letných mesiacoch. Okrem kosenia je nevyhnutné
počítať s jarným vyhrabávaním plôch zelene pred kosením, jarným a jesenným čistením krajníc,
čistením plôch parkovísk, resp. chodníkov, kde v chodníkoch zo zámkovej dlažby dochádza
k zarastaniu dlažby burinou. Okrem prác cez dodávateľskú spoločnosť, budeme riešiť čistenie
krajníc, plôch parkovísk a pod., formou zaradenia nezamestnaných občanov na aktivačnú činnosť
a zaradenia občanov na výkon trestu povinnej práce.
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V nastávajúcom kalendárnom mestskú časť čaká verejné obstarávanie na predmet
zákaziek, ako: údržba verejnej a cestnej zelene; orezávanie drevín; výrub drevín, kde pevne
veríme, že sa podarí vybrať dodávateľov, ktorí budú poskytovať kvalitné služby k takto náročným
činnostiam.
Nevyhnutnou činnosťou pre rok 2020 je orez drevín, kde evidujeme veľký počet žiadostí na
orez od obyvateľov, ako aj vlastným zisťovaním stavu drevín na území mestskej časti. Stromy sú
prerastené, nevhodne umiestnené často v sídliskovej zástavbe, kde spôsobujú problémy
obyvateľom (alergikom). Dreviny narúšajú, resp. spôsobujú výpadky elektriky najmä v Pôvodnej
obci.
Do rozpočtu pre rok 2020 sme navrhli vyššie finančné prostriedky, aby sme všetky vyššie
uvedené činnosti vedeli zabezpečiť v kvalite a pravidelne.
Oddelenie životného prostredia počíta s výsadbou drevín na plochách verejnej zelene
v správe mestskej časti, kde je predpoklad, že v nastávajúcom roku, o. i. aj v súčinnosti s hlavným
mestom bude realizovaná výsadba cca od 200 do 800 drevín. Treba si však uvedomiť, že
mestská časť sa bude musieť o vysadené dreviny starať, najmä sa jedná o zálievku, čo je
nevyhnutné posilniť ekonomicky, technicky a personálne.
Nevyhnutnosťou pre zabezpečenie kvalitnej práce je spracovanie pasportizácie drevín na
území mestskej časti, kde by sa ku každej drevine spracoval jej zdravotný stav, nutnosť ošetrenia
orezom, resp. zaradením na výrub. V nastávajúcich rokoch s ohľadom na finančné možnosti, je
nevyhnutná pasportizácia plôch zelene, mobiliáru (koše, lavičky), keďže toho času pasportizácia
z roku 2007 je neaktuálna. V prvej etape chceme zinventarizovať všetky plochy zelene patriace do
správy MČ PB. V druhej etape je prioritne zinventarizovať počet drevín a ich zdravotný stav
v predškolských a školských zariadeniach, detských ihriskách a verejných plochách (parky a malé
parkové plochy). V tretej etape sa budú inventarizovať dreviny v cestnej a uličnej zeleni.
Tiež sa chceme podieľať na realizácií adaptačných opatrení na zmenu klímy a bojovať proti
klimatickej zmene napr.: vyšším kosením trávnatých plôch, zakladaním bylinných trávnikov
znášajúcich sucho a extrémne teploty a vysádzaním lúčnych porastov na zachovanie a zvyšovanie
biodiverzity. Presadiť opatrenia podporujúce vsakovanie zrážkovej vody, t. j. vsakovacie prvky
(napr. vsakovacie pásy, infiltračné priekopy, použitie drenážneho betónu, parkoviská a parkovacie
státia z ORL a pod.) alebo využívanie zatrávňovacích tvárnic na parkoviskach.
Je nevyhnutné v budúcom roku ošetriť zeleň pozdĺž cyklotrás herbicídom na ničenie
trvácich burín, ktoré sa na nich premnožili, ako aj bude potrebné opätovne prerezať kry zasahujúce
do cyklotrasy.
Na základe pozorovania je predpoklad premnoženia húsenice spriadača amerického
a ploštičky lipovej (jesenné obdobie), na ktorý musíme zabezpečiť chemický postrek na jeho
likvidáciu. Ošetrenie drevín postrekom je z dôvodu, aby sme znížili ich možnosť premnoženia
a vrátenia sa do tej istej lokality vo väčšom množstve.
Problémy pri údržbe zelene, ktoré sa vyskytnú v priebehu nasledujúceho roka bude
oddelenie životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva tunajšieho úradu riešiť
operatívne.
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