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Čo je cieľom 
projektu?
Mesto Košice chce v tomto roku 
premiérovo zapojiť občanov do 
starostlivosti o chodníky v obytných 
oblastiach za finančnú odmenu. 
Dáme tým možnosť Košičanom 
podieľať sa na zimnej údržbe mesta.

Čo je cieľom projektu?



Pri výbere úsekov sme hľadali miesta, ktorých dostupnosť 
sťažujú stĺpy verejného osvetlenia či automobily parkujúce 
na chodníku.

Ako prebiehal výber úsekov?



Kosit v tomto roku 
bude čistiť o 

153km
chodníkov viac.

Východisková situácia

Východisková 
situácia



2018
120 km

chodníkov
22 ľudí

ručné dočisťovanie 

Vývoj situácie

2019
232 km

chodníkov (+90%)
120 ľudí

ručné dočisťovanie
800 tabuliek 

2020
425 km
chodníkov (+250%)
120 ľudí
ručné dočisťovanie
0 tabuliek 



46
Mechanizmov bude k 

dispozícii na zimnú 
údržbu

Východisková situácia

880
úsekov ostáva stále 
nedočistených
v dĺžke približne 
40km



Na zimnú údržbu sme v sezóne 2019/2020 minuli 
3,1 milióna Eur

Východisková situácia

V sezóne 2020/2021 je plánovaných:
Kosit 3,4 milióna Eur

Aktivity s občanmi 0,5 milióna Eur



Dočisťovanie úsekov 
cez subdodávateľov 

by mesto stálo 
610 tisíc Eur - 

výpomoc SMsZ
800 tisíc Eur - Kosit

Porovnanie nákladov

Dočisťovanie úsekov 
prostredníctvom 
spolupráce s 
Košičanmi by mesto 
stálo najviac 500 tisíc 
Eur



V minulej sezóne sme nemali ani jednu kalamitnú situáciu na 
cestách v správe mesta.
V tejto sezóne sa chceme zamerať na chodníky.

Čo je cieľom projektu?



Počet adoptovaných úsekov sa rovná 
počtu aktívnych ľudí v teréne, 
pripravených okamžite zasiahnuť. 
V prípade subdodávateľov okamžitá 
reakcia nie je možná.

Pridaná
hodnota



V spolupráci so spoločnosťou Hotovo 
sme vytvorili aplikáciu Zimná údržba, 
v ktorej budú evidované úseky 
vhodné na ručné dočistenie.

Ako to chceme docieliť?

Ako to chceme 
docieliť?



Aplikácia vygeneruje pre záujemcov 
zmluvu o spolupráci s mestom.

Záujemcovia budú odmeňovaní 
na základe vykonanej práce.

Ako to chceme docieliť?



Užívateľ si stiahne aplikáciu 
Zimná údržba, dostupnú pre 
platformu iOs a Android od 

20.10.2020

Aký je postup?

Aký je postup?



Musí sa zaregistrovať v systéme a 
zadať všetky potrebné údaje, následne 
mu aplikácia umožní vybrať si 
konkrétny úsek

Aký je postup?



Aplikácia užívateľovi 
vygeneruje 
zmluvu na podpis.

Aký je postup?

Užívateľ sa do 3 dní dostaví 
na magistrát mesta a podpíše 
dokumenty



Ako sa počíta 
výška odmeny?

Zimná údržba trvá od 15.11. do 31.3.
V prípade realizácie úkonu mesto zaplatí 

užívateľovi v rámci jedného dňa 5€.

Ako sa počíta výška odmeny?



Ako sa počíta 
výška odmeny?
Táto odmena sa pripočítava k paušálnemu 

príspevku za pohotovosť (200€).

Ako sa počíta výška odmeny?



Ako sa počíta 
výška odmeny?

Počas minulej sezóny bolo 60 dní 
pohotovosti, teda k paušálnej odmene 200€ 

by sa v takom prípade pripočítalo 60 x 5€ 
odmien, čo predstavuje ďalších 300€.

Ako sa počíta výška odmeny?



Každý úsek má svoju bonitu, ktorá určuje 
odmenu za službu

Ako sa počíta výška odmeny?

● Bonita závisí 
● od náročnosti terénu.
● Zimnú údržbu začneme s 

jednotnou bonitou, čo sa 
môže v priebehu zimy 
zmeniť.



Na dočisťovanie 
v spolupráci s obyvateľmi 
mesto plánuje vyčleniť 

500 000 Eur

Východisková situácia



● Posypový materiál a 
technické zabezpečenie,

● administráciu procesov,
● finančnú odmenu.

Čo poskytne mesto?

Čo poskytne 
mesto?



● Participáciu,
● pomoc svojmu mestu
● záujem o veci verejné

Čo očakávame 
od Košičanov?
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