Hlavný kontrolór mesta Trebišov

Správa o výsledku kontroly hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta
Trebišov v mestskom hospodárskom stredisku.
V zmysle ustanovenia § 18d zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení,
rovnako aj na základe požiadaviek Mestského zastupiteľstva v Trebišove bola vykonaná
kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom hospodárskom
stredisku.

Začiatok kontroly:
16.10.2018

Kontrolovaný subjekt:
Mesto Trebišov - Mestské hospodárske stredisko

Kontrolu vykonal:
Ing. Ľubomír Princík

Predmet kontroly:
Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom hospodárskom
stredisku.

Cieľ kontroly:
Zistenie skutočného stavu hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trebišov v mestskom
hospodárskom stredisku..

Kontrolované obdobie:
Roky 2016, 2017, 2018
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Zistený stav:
Vyžiadané doklady a informácie:
 Dokumenty o všetkých finančných operáciách týkajúcich sa mestského hospodárskeho
strediska za roky 2016, 2017 a 2018 (1. – 10.)
 Rozpis konkrétnych účelov použitia finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Trebišov
určených pre činnosť mestského hospodárskeho strediska za roky 2016, 2017 a 2018.
 Výkazy o stave a pohybe dlhodobého a krátkodobého majetku, vrátane dokladov
o nákupe, evidencii a vyraďovaní osobných ochranných pracovných prostriedkov,
pracovného náradia a ďalších nákladov, ktoré súvisia s výkonom mestského
hospodárskeho strediska.
 Mzdovú evidenciu pracovníkov mestského hospodárskeho strediska za rok 2018.
Mestské hospodárske stredisko vzniklo 1.7.2013 transformáciou z bývalého Centra voľného
času Príroda, najmä z dôvodu legislatívnych zmien pri financovaní škôl a školských zariadení
platných od 1.1.2013. Mesto Trebišov bolo v tom čase zriaďovateľom dvoch centier voľného
času a ich existencia bola pri znížení financovania zo strany štátu takmer o 2 tretiny neúnosná.
Záujmová činnosť mládeže tak zostala zachovaná v Centre voľného času na ul. T. G. Masaryka
a hospodárska činnosť prešla z bývalého Centra voľného času Príroda na ul. Gorkého 3070/57
na novozriadené Mestské hospodárske stredisko.
Mestské hospodárske stredisko v súčasnosti zabezpečuje činnosti najmä v oblastiach:
 správa mestskej verejnej zelene
 záhradnícke, sadovnícke a parkové úpravy,
 pestovanie okrasných drevín a rastlín,
 chov a prezentácia zvierat.
Personálne zabezpečenie Mestského hospodárskeho strediska
Počet stálych zamestnancov Mestského hospodárskeho strediska je 29 – 24 stálych
zamestnancov. Z projektu Úradu práce sociálnych vecí a rodiny je počas sezóny zamestnaných
v Mestskom hospodárskom stredisku cca 6 ľudí.
Celková cena práce za roky 2016 – 2018 (do 30.11.) v €
2016
2017
202.986
220.822

2018 (do 30.11.)
244.350

Nehnuteľný hmotný majetok Mestského hospodárskeho strediska:
Administratívna budova MsHS – „nová“
 súpisné číslo 3070
 parcela číslo – CK N – 3824/3
 rok výstavby 1975
 zistené nedostatky – pôvodná a na viacerých miestach poškodená fasáda; zatekajúca
strecha – materiál asfaltové pásy, vplyvom zatekania sú poškodené aj omietky stropov
na poschodí budovy; vymenené sú okná len zo severnej strany budovy, z južnej strany
budovy sú pôvodné drevené okná, ktoré netesnia a sú príčinou tepelných strát budovy.
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Administratívna budova MsHS – „stará“ – s prístavbou botanického skleníka
 súpisné číslo 3631
 parcela číslo – CK N – 3825/4
 rok výstavby – pred rokom 1950
 zistené nedostatky – stará budova so zlou izoláciou proti vzlínajúcej zemnej vlhkosti,
čím je na mnohých miestach poškodená pôvodná fasáda; strecha je plechová, no
v severo-východnej časti budovy a na deliacom múre s botanickým skleníkom sú
početné poruchy, ktoré spôsobujú zatekanie strechy a poškodzovanie stropov a múrov;
podmurovka botanického skleníka je opravená len na západnej polovici skleníka,
podmurovka východnej časti skleníka sa rozpadá a je nutná jej oprava; kovová
konštrukcia skleníka je vzhľadom na svoj vek v relatívne dobrom stave a to aj vďaka
kvalitnej údržbe a pravidelným ochranným náterom; presklenie botanického skleníka je
mnohokrát opravované, poškodené sklá sú ihneď vymieňané, zvetraný a zväčša
vypadaný je starý tesniaci tmel – sklenársky git na skleníkových oknách; rekonštrukciu
by si vyžadovala aj stará netesniaca murovaná nádrž priamo v skleníku, ktorá je
momentálne bez vody, no patrí k histórii tohto botanického skleníka a udržiavaniu
potrebnej vlhkosti v skleníku.
Manipulačný sklad
 súpisné číslo 3630
 parcela číslo – CK N – 3825/3
 rok výstavby – pred rokom 1976
 zistené nedostatky – na mnohých miestach je poškodená fasáda; poškodená plechová
strecha zateká na viacerých miestach.
Starý sklad, stolárska dielňa
 súpisné číslo 3634
 parcela číslo – CK N – 3829/2
 rok výstavby – starý sklad - pred rokom 1950, stolárska dielňa – pred rokom 1976
 zistené nedostatky – starý sklad je pôvodná budova grófskeho majera - Belmajer, keď
slúžil ako sklad ovocia, zeleniny a rastlinného materiálu; na starom sklade je vážne
poškodená strecha – je preborená na viacerých miestach a sklad je momentálne
nevyužívaný; stolárska dielňa je v relatívne dobrom stave.
Skleníky LUR
 súpisné číslo 3632
 parcela číslo – CK N – 3830/2,4
 rok výstavby – pred rokom 1976
 využíva sa len východná časť skleníkov a to na výsev a predpestovanie letničiek,
trvaliek a okrasných tráv, na zakoreňovanie sadeníc a zimovanie drevín
 zistené nedostatky – skleníky sú v relatívne dobrom stave, poškodené skleníkové okná
na využívanej časti skleníka sa menia za okná z nevyužívanej časti; skleníky sú
z ekonomických dôvodov nevykurované.
Zoobáza
 súpisné číslo 3633
 parcela číslo – CK N – 3830/3
 rok výstavby – pred rokom 1976
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 zistené nedostatky – na budove a voliérach zoobázy je vykonávaná pravidelná údržba
a objekty zoobáza sú v relatívne dobrom stave.
Plechový sklad – hala TOK
 súpisné číslo 3635
 parcela číslo – CK N – 3829/3
 rok výstavby – pred rokom 1976
 zistené nedostatky – hala je v dobrom stave, nie je poškodená ani hrebeňová,
presvetľovacia časť strechy z polykarbonátu, ktorý časom stráca pružnosť a praská.
Hnuteľný hmotný majetok:
Na zabezpečenie činnosti Mestského hospodárskeho strediska slúžia hlavne mechanizmy na
údržbu zelene a to hlavne strunové motorové kosačky – krovinorezy, rotačné kosačky,
traktorová kosačka Kubota, motorové píly, motorové plotostrihy, traktor s vlekom, dodávkové
vozidlo – valník, vysokozdvižná plošina a pod.
Aj keď je technike venované dostatočná údržba, väčšina strojov je starých a zabezpečenie ich
prevádzkyschopného stavu vyžaduje časté opravy. Pozornosť je potrebné venovať hlavne
pravidelnej obmene strunových motorových kosačiek – krovinorezov, nakoľko v sezóne
kosenia mestských zelených plôch je záťaž na túto techniku obrovská a kosačky sú v prevádzke
niekoľko hodín denne. Posledné krovinorezy boli nakúpené ešte v roku 2014 a ich životnosť sa
po piatich sezónach pomaly končí.
Vybraná technika a mechanizácia
Osobné vozidlo – Škoda Roomster – TV974BP – rok výroby 2008 – 10 rokov
Dodávkové vozidlo – Fiat Ducato 2.3 JTD 20R – TV769CR – rok výroby 2008 – 10 rokov
Traktor - Zetor 6211 – TV448AB – rok výroby 1986 – 32 rokov !
Traktorový príves – TV588YA – rok výroby 1985 – 33 rokov !
Zberací príves Horal – rok výroby 1987 – 31 rokov !
Kosačka za traktor Zetor – rok výroby 2008 – 10 rokov
Rotavátor traktorový HTL180 – prídavné zariadenie – rok výroby nezistený
Dvojradličný pluh – rok výroby 1989 – 29 rokov !
Land Rover Defender 130 – nadstavba vysokozdvižná plošina – TV943CN – rok výroby 1998
– 20 rokov
Nakladač UNC 060 – TVZ164 – rok výroby 1983 – 35 rokov !
Vrtacie zariadenie k UNC 060 – rok výroby 1987 – 31 rokov !
Podkop k UNC 060 – rok výroby 1987 – 31 rokov !
Rotavátor RTM 160 - – rok výroby 1992 – 26 rokov !
Krovinorez Husqvarna 125 R – 1 ks – rok výroby 2007 – 11 rokov
Krovinorez Stihl FS 400 – 2 ks – rok výroby 2010, 2011 – 8, 9 rokov
Krovinorez Stihl FS 410 C – 8 ks – rok výroby 2014 – 4 roky
Kosačka Stihl FS 450 – prevod z TS – 5 ks – rok výroby 2006 – 12 rokov
Kosačka Dolmar PM 4600 – rok výroby 2011 – 7 rokov
Kosačka Dolmar PH-4600 S3 – rok výroby 2011 – 7 rokov
Kosačka 610 RD XTE60 – 1 ks – rok výroby 2005 – 13 rokov
Motorová píla Stihl MS 291 – 4 ks – rok výroby 2013 – 5 rokov
Motorová píla Husqvarna 372 XPG18 – 2 ks – rok výroby 2007 – 11 rokov
Nožnice na živý plot Stihl 80 – 1 ks – rok výroby nezistený
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Vyvetvovacia píla Stihl HT 131 – 1 ks – rok výroby 2011 – 7 rokov
Plotostrih Dolmar – 1 ks – rok výroby 2007 – 11 rokov
Plotostrih HS 81 R – 1 ks – rok výroby 2008 – 10 rokov
Motorový postrekovač – 1 ks – rok výroby 2005 – 13 rokov
Drvič konárov – 1 ks – rok výroby 2011 – 7 rokov
Traktorová kosačka KUBOTA – prevod z TS – rok výroby 2013 – 5 rokov
Náklady použité na kosenie verejných priestranstiev
Najväčšie náklady Mestského hospodárskeho strediska sú pri údržbe verejných priestranstiev
a to hlavne pri kosení zelených plôch v intraviláne mesta. Mestský park pritom kosia Technické
služby mesta Trebišov. Okrem nákladov na pohonné hmoty sa každoročne zvyšuje suma na
náhradné diely a opravy kosačiek a to hlavne z dôvodu ich roku výroby a opotrebovania.
Kosenie verejných priestranstiev vykonáva spolu 6 až 7 stálych zamestnancov Mestského
hospodárskeho strediska a 5 pracovníkov zamestnaných v rámci projektu Úradu práce
sociálnych vecí a rodiny. Mzdové náklady na týchto pracovníkov sú 30.000 – 35.000 € ročne,
nakoľko kosci pracujú väčšinou za minimálnu mzdu.
Spotreba PHM pri kosení v rokoch 2016 – 2018 (1.- 9.)
2016
2017
litre
€
litre
€
Kubota
936,42
995,08
948,78
1.056,43
Mot. kosačky 1.858,49 2.262,02
2.228,31
2.856,14
SPOLU
2.794,91 3.257,10
3.177,09
3.912,57

2018 (1.- 9.)
litre
€
817,35
1.042,14
1.533,22
2.167,65
2.350,57
3.209,79

Ostatné náklady požité na kosenie verejných priestranstiev
Rok 2016
Názov
Spotrebný materiál- krovinorezy
Náhradné diely- Kubota
Spotrebný materiál- krovinorezy
Oprava krovinorezov a kosačiek
Náhradné diely - krovinorezy
Olej do krovinorezov
Olej do krovinorezov
Silon do krovinorezov/5ks/
Náhradné diely - krovinorezy
Náhradné diely - krovinorezy/kosačky
Silon do krovinorezov/7ks/
Oprava krovinorezov a kosačiek
Záručná prehliadka-Kubota GZD 21-HD
Náhradné diely- Kubota GZD 21-HD
Oprava krovinorezov a kosačiek
Náhradné diely - krovinorezy/kosačky
Silon do krovinorezov/6ks/
Spolu celkom

Dátum vystavenia
objednávky
7.4.2016
5.5.2016
13.5.2016
29.6.2016
6.7.2016
6.7.2016
28.7.2016
26.7.2016
26.7.2016
5.9.2016
5.9.2016
8.9.2016
4.10.2016
7.10.2016
2.11.2016
2.11.2016
2.11.2016
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Dodávateľ
STAKO servis s.r.o.
ALRC s.r.o. Košice
STAKO servis s.r.o.
STAKO servis s.r.o.
STAKO servis s.r.o.
STAKO servis s.r.o.
STAKO servis s.r.o.
STAKO servis s.r.o.
STAKO servis s.r.o.
STAKO servis s.r.o.
STAKO servis s.r.o.
STAKO servis s.r.o.
ALRC s.r.o. Košice
ALRC s.r.o. Košice
STAKO servis s.r.o.
STAKO servis s.r.o.
STAKO servis s.r.o.

Suma s DPH
754,18
229,24
300,9
363,85
1116,1
36,9
73,8
233
229,4
325,2
326,2
371,22
192,08
236,48
371,4
292,55
279,6
5732,1

Rok 2017
Názov
Náhradné diely - krovinorezy/kosačky
Silon do krovinorezov/5ks/
Olej do krovinorezov
Náhradné diely - krovinorezy/kosačky
Náhradné diely- Kubota GZD 21-HD
Oprava krovinorezov a kosačiek
Olej do krovinorezov
Náhradné diely- Kubota GZD 21-HD
Oprava krovinorezov a kosačiek
Silon do krovinorezov/10ks/
Náhradné diely - krovinorezy/kosačky
Náhradné diely- Kubota GZD 21-HD
Silon do krovinorezov/17ks/
Olej do krovinorezov
Náhradné diely - krovinorezy/kosačky
Náhradné diely- Kubota GZD 21-HD
Náhradné diely - krovinorezy/kosačky
Silon do krovinorezov/4ks/
Oprava krovinorezov a kosačiek
Spolu celkom

Dátum vystavenia
objednávky
3.4.2017
3.7.2017
3.4.2017
25.5.2017
1.6.2017
7.6.2017
7.6.2017
7.7.2017
12.7.2017
13.7.2017
13.7.2017
21.8.2017
13.9.2017
13.9.2017
20.9.2017
26.9.2017
27.10.2017
27.10.2017
27.10.2017

Dodávateľ
Suma s DPH
STAKO servis s.r.o.
341,9
STAKO servis s.r.o.
233
STAKO servis s.r.o.
53,1
STAKO servis s.r.o.
609,45
ALRC s.r.o. Košice
61,25
STAKO servis s.r.o.
279,9
STAKO servis s.r.o.
69,9
ALRC s.r.o. Košice
99
STAKO servis s.r.o.
218,8
STAKO servis s.r.o.
460
STAKO servis s.r.o.
526,7
ALRC s.r.o. Košice
129
STAKO servis s.r.o.
792,2
STAKO servis s.r.o.
79,8
STAKO servis s.r.o.
946,1
ALRC s.r.o. Košice
150
STAKO servis s.r.o.
491,8
STAKO servis s.r.o.
186,4
STAKO servis s.r.o.
548,4
6276,7

Rok 2018
Názov
Záručná prehliadka-Kubota GZD 21-HD
Silon do krovinorezov/6ks/
Náhradné diely - krovinorezy/kosačky
Ochranné os. pracovné prostriedky
Oprava krovinorezov a kosačiek
Náhradné diely - krovinorezy/kosačky
Silon do krovinorezov/15ks/
Oprava krovinorezov a kosačiek
Oprava krovinorezov a kosačiek
Náhradné diely - krovinorezy/kosačky
Silon do krovinorezov/10ks/

Dátum vystavenia
objednávky
4.4.2018
4.4.2018
4.4.2018
4.4.2018
2.5.2018
14.6.2018
14.6.2018
14.6.2018
16.8.2018
16.8.2018
16.8.2018

Náhradné diely - traktorová kosačka
Oprava krovinorezov a kosačiek
Silon do krovinorezov/5ks/
Olej do krovinorezov
Ochranné os. pracovné prostriedky
Náhradné diely - krovinorezy/kosačky
Spolu celkom

27.8.2018
5.11.2018
5.11.2018
5.11.2018
5.11.2018
5.11.2018
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Dodávateľ
Suma s DPH
ALRC s.r.o. Košice
422,7
STAKO servis s.r.o.
279,6
STAKO servis s.r.o.
499,1
STAKO servis s.r.o.
331,98
STAKO servis s.r.o.
110,7
STAKO servis s.r.o.
982,95
STAKO servis s.r.o.
699
STAKO servis s.r.o.
677,38
STAKO servis s.r.o.
805,91
STAKO servis s.r.o.
994,8
STAKO servis s.r.o.
466
Agropuls s.r.o.
Trebišov
106,39
STAKO servis s.r.o.
724,33
STAKO servis s.r.o.
233
STAKO servis s.r.o.
69,9
STAKO servis s.r.o.
58,5
STAKO servis s.r.o.
813,6
8275,84

Čerpanie finančných prostriedkov na revitalizácie verejných priestranstiev
Ďalšie väčšie náklady Mestského hospodárskeho strediska sú použité na revitalizácie verejných
priestranstiev a to najmä na nákup semien letničiek, trávového osiva, sadeníc trvaliek,
okrasných tráv, kríkov a stromov, zabezpečenie pestovateľských substrátov, hnojív
a pesticídov, netkanej textílie, drevenej štiepky a okrasného kameňa.
Náklady na revitalizačné práce pri údržbe zelene za roky 2016 – 2018 (1. – 11.) v €
2016
2017
2018 (1. – 11.)
4.135,22
2.157,63
7.404,53

Zvieratá
Mestské hospodárske stredisko chová aj zvieratá a to 7 koní (vo veku od 4 do 20 rokov), 4
ovce, 4 kozy, králiky, okrasné a exotické vtáctvo.
O zvieratá je dobre postarané, sú chované vo vhodných chovateľských podmienkach, sú
v dobrom kondičnom a zdravotnom stave. Náklady predstavujú najmä použitie financií na
nákup krmiva a veterinárne poplatky.

Závery:
1. Nehnuteľný majetok Mestského hospodárskeho strediska – budovy sú zväčša
v pôvodnom stave a sú udržiavané väčšinou svojpomocne. Na viacerých budovách
pretekajú strechy, poškodené sú fasády a osadené sú staré, drevené a netesniace okná.
2. Starý sklad, ktorý slúžil pôvodne ako sklad ovocia a zeleniny má zničenú strechu
a z historického hľadiska by ho bolo potrebné zachrániť.
3. Botanický skleník má poškodenú podmurovku na východnej strane a presklenie je
mnohokrát opravované; tesnenie skiel je väčšinou poškodené; nádrž na vodu v interiéri
skleníka je kvôli netesnosti nefunkčná.
4. Technické a mechanizačné vybavenie Mestského hospodárskeho strediska je zastarané
a tým sú zvýšené náklady na nákup náhradných dielov a opravy.

Odporúčania:




Je potrebné vo zvýšenej miere investovať do údržby a opráv budov v areáli Mestského
hospodárskeho strediska, najmä do opráv striech a fasád.
Naplánovať investície do nového presklenia botanického skleníka, napr. z
polykarbonátu.
Je potrebné urobiť audit techniky, hlavne používanej na údržbu zelene – strunové
motorové kosačky (krovinorezy), prijať opatrenia na generálne opravy alebo vyradenie
techniky a plánovať modernizáciu a nákup novej techniky.
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Lehoty pre kontrolovaný subjekt:
Návrh správy z kontroly predložený dňa 17.12.2018.
Lehota na podanie námietok k zisteným nedostatkom – do 27.12.2018.
Námietky k návrhu správy neboli podané.
Lehota na predloženie písomnej správy o opatreniach prijatých na nápravu nedostatkov
zistených pri kontrole a odstránení ich príčin – do 31.5.2019.

V Trebišove, dňa 28.12.2018

_____________________
Ing. Ľubomír Princík
hlavný kontrolór mesta
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Čerpanie finančných prostriedkov MsHS: revitalizácie verejných priestranstiev, 1.1.2016-30.11.2018
Rok 2016
Por. Č. Názov položky
1 Semená letničiek
2 Rašelinový substrát,200l/15ks
3 Semená letničiek
4 Trávne osivo/25kg/2ks
5 Mineralizovaná štiepka 50l/6ks
6 Okrasný kameň
7 Trvalkové sadenice
8 Kruhový objazd Tokaj
9 Okrasný kameň
10 Spolu celkom
Rok 2017
1 Semená letničiek
2 Semená letničiek
3 Semená letničiek
4 Rašelinový substrát,200l/20ks
5 Hnojivá
6 Okrasný kameň
7 Herbicídy/neselektívne/10l
8 Trávne osivo/10kg/5ks
9 Okrasný kameň
10 Hnojivo na muškáty/10l/4ks
11 Trvalkové sadenice
12 Piesok
13 Okrasný kameň
14 Okrasný kameň
15 Rašelinový substrát,200l/6ks
16 Mulčovacia kôra/4ks/
17 Trávne osivo/25kg/1ks
18 Herbicídy/neselektívne/10l
19 Spolu celkom

Dátum vystavenia objednávky
25.2.2016
1.3.2016
24.3.2016
27.4.2016
13.5.2016
13.5.2016
23.5.2016
31.5.2016
7.6.2016

Dodávateľ
Poľnosev s.r.o. Michalovce
Ing. Helena Popaďáková- ELA
Ing. Helena Popaďáková- ELA
Ing. Helena Popaďáková- ELA
Záhradkovo s.r.o.
Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov
GREEN BARON s.r.o.
GREEN BARON s.r.o.
Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov

23.2.2017
23.2.2017
13.3.2017
23.3.2017
23.3.2017
10.4.2017
12.4.2017
12.4.2017
9.5.2017
1.6.2017
1.6.2017
9.6.2017
13.6.2017
9.8.2017
21.8.2017
25.8.2017
20.9.2017
20.9.2017

Záhradkár s.r.o., Košice
Hornbach, Košice
Ján Varga, Varga a syn
Ing. Helena Popaďáková- ELA
Ing. Helena Popaďáková- ELA
Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov
Ing. Helena Popaďáková- ELA
Záhradkovo s.r.o.
Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov
Ing. Helena Popaďáková- ELA
GREEN BARON s.r.o.
Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov
Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov
Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov
Ing. Helena Popaďáková- ELA
Kaufland SR v.o.s.
Ing. Helena Popaďáková- ELA
Ing. Helena Popaďáková- ELA

Suma s DPH
84,22
268,5
61
298
100,8
239,4
1122,9
1514,6
445,8
4135,22
39,71
28,2
48
378
52,5
19,74
137
283
15,12
135,6
426,95
49,39
133,2
13,86
107,4
9,96
145
135
2157,63

Poznámka
mestské záhony
výsev letničiek
mestské záhony
revitalizácia plôch
záhony, mestský cintorín
trvalkové záhony/T.G.Masaryk/
trvalkové záhony/T.G.Masaryk/
rastlinný materiál, textília
kruhový objazd Tokaj

výsev letničiek
výsev letničiek
výsev letničiek
výsev letničiek
okrasné dreviny
trvalkové záhony
revitalizácia plôch
revitalizácia plôch
revitalizácia plôch
muškáty- stĺpy ver. osvetlenia
trvalkové záhony
revitalizácia plôch
trvalkové záhony
trvalkové záhony
množenie muškátových sadeníc
revitalizácia plôch
revitalizácia plôch
revitalizácia plôch

Čerpanie finančných prostriedkov MsHS: revitalizácie verejných priestranstiev, 1.1.2016-30.11.2018
Rok 2018
Por. Č. Názov položky
1 Rašelinový substrát,200l/15ks
2 Hnojivo na muškáty/letničky
3 Tkaná textília
4 Sadenice letničiek/begónie/
5 Semená letničiek
6 Platanus acerifolia/13ks
7 Trvalkové sadenice, trávne osivo
8 Neselektívny herbicíd/1l
9 Zámková dlažba
10 Netkaná textília
11 Okrasný kameň
12 Acer platanoides/3ks
13 Raš. substrát, agroperlit, trávne osivo, vetozen
14 Jazierková fólia
15 Spolu celkom

Dátum vystavenia objednávky
16.2.2018
16.2.2018
15.3.2018
15.3.2018
16.3.2018
11.4.2018
11.4.2018
2.5.2018
16.5.2018
18.5.2018
14.6.2018
12.7.2018
7.9.2018
21.11.2018

Dodávateľ
Suma s DPH
Ing. Helena Popaďáková- ELA
268,5
Ing. Helena Popaďáková- ELA
152
Zelotex, s.r.o.
85,93
GREEN BARON s.r.o.
1575
AQUASEED, s.r.o.
71,93
ABOEKO s.r.o.
1433,49
ZÁHRADNÍCTVO KaK, s.r.o., Rozhanovce
1330
Granit Trebišov
15,5
NORIS S.M., s.r.o.
192
Zelotex, s.r.o.
126,72
Ján Bodnár - Zbedrus, Trebišov
1728,5
GREEN BARON s.r.o.
126
AQUASEED, s.r.o.
268,16
Ján Varga, Varga a syn
30,8
7404,53

Poznámka
výsev letničiek
letničky, muškáty
revitalizácia plôch/Ul. M.R.Štefánika/
výsadba letničiek/Ul. M.R.Štefánika/
výsev letničiek
výsadba stromov v meste
revitalizácia plôch/Ul. M.R.Štefánika/
revitalizácia plôch
revitalizácia plôch/Ul. M.R.Štefánika/
revitalizácia plôch/Ul. M.R.Štefánika/
revitalizácia plôch/Ul. M.R.Štefánika/
výsadba stromov /sídlisko Stred/
revitalizácia plôch
revitalizácia jazierka/MsHS/

Fotodokumentácia
Administratívna budova MsHS – „nová“ – poškodenie fasády a vnútorných omietok
vplyvom zatekajúcej strechy

Administratívna budova MsHS – „stará“ – poškodenia fasády a zatekanie strechy

Budova manipulačného skladu

Botanický skleník

Starý sklad ovocia a zeleniny – preborená strecha

