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Plán kosenia 
 

Tento plán, pasport kosenia je zadaním kosby platným od 01.01.2022. Plochy kosenia verejnej 

zelene v meste Pezinok sú rozdelené na realizáciu intenzívnou kosbou (6 x ročne), bežnou, 

normálnou kosbou (4x ročne) a kosbou v sťažených podmienkach (4x a 2x ročne), kosbou 

areálov (4-6 x ročne), plôch prevažne vo verejnej zeleni (3-4 x ročne), okolia cestných 

komunikácií (3 x ročne) a okolia komunikácií vo viniciach (1-2 x ročne). 

 

Trávniky 

Bežná (normálna) kosba – výmera 187 687 m², kosenie optimálne 4x, vyznačenie v mape žltou 

farbou. 

Intenzívna kosba – výmera 81 785 m², kosenie optimálne 6x, vyznačenie v mape červenou 

farbou. 

Iné - sťažená kosba – výmera 25 016 m² kosenie časť plôch optimálne 2x a časť plôch 4x 

v termíne spolu s bežnou kosbou, vyznačenie v mape zelenou šrafou. 

Cestná zeleň 

Kosenie komunikácie – výmera 21 893 m, kosenie 3x, vyznačené na mape oranžovou farbou. 

Kosenie vinice– výmera 30 547 m, kosenie 2x, vyznačené na mape tyrkysovou. 

Osobitné plochy 

Areály- osobitný režim – výmera 174 105 m², kosenie 6x, vyznačené na mape ružovou farbou. 

Plochy verejnej zelene – výmera 9 603 m², kosenie 4x, vyznačené na mape svetlo zelenou 

farbou. 

 

Orientácia v pasporte: 

Mapy pasportu kosenia sú pre lepšiu prehľadnosť v grafickej podobe rozdelené podľa intenzity 

kosenia. Intenzita kosby je v mapách vyznačená farebne.  

 

 

 

kosenie normálny režim 4x 187 687 m2 

kosenie intenzívny režim 6x 81 786 m2 

sťažené podmienky 2x a 4x 25 017 m2 

kosenie areály 174 105 m2 

kosenie plochy verejnej zelene 9603 m2 

cestná zeleň - komunikácie (1m) 21 893 m 

cestná zeleň - vinice 30 547 m 



Plán kosenia 
Mesto Pezinok 

3 
 

 

Vzhľadom na veľký rozsah plôch (výmery) je kvôli prehľadnosti kosenie rozdelené aj do 5 

sektorov. Každý sektor má samostatne vyrátané výmery pre kosenie 4x a kosenie 6x. 

 

Poradie 
sektora Kosenie normálny režim 4x výmera v m2 

1. Centrum mesta 16 690 

2. Sever+Cajla 45 225 

3. Muškát 46 980 

4. Starý dvor+ Juh 77 563 

5. Grinava 1 229 

  spolu 187 687 

   

Poradie 
sektora Kosenie intenzívny režim 6x výmera v m2 

1. Centrum mesta 26 900 

2. Sever+Cajla 22 849 

3. Muškát 10 010 

4. Starý dvor+ Juh 22 027 

5. Grinava 0 

  spolu 81 786 

    

Sťažené podmienky  výmera v m2 

kosenie 2x ročne 18 572 

kosenie 4x ročne 6 445 

spolu 25 017 

 

Popis plôch kosených v režime sťaženej kosby s uvedením čísla objektu (plochy) v mape, 

výmery, názvu lokality a frekvencie kosenia 4x a 2x sú uvedené v prílohe č. 1 Rozpis kosenia v 

hárku „Kosenie v sťažených podmienkach“. 

 

Definície porastov a spôsob  

Trávnatý porast, trávnik – bežne v mestskom prostredí sa vyskytujúce porasty so zastúpením 

tráv a dvojklíčnolistových bylín, pravidelne každoročne kosené niekoľko krát. 

Lúčny porast, lúka – vyšší bylinný porast s prevahou kvitnúcich druhov bylín zámerne založený 

alebo spontánne vzniknutý, pravidelne kosený aspoň 1x ročne s ponechaním pokosených 

zvyškov na mieste do doby úplného vyschnutia sena, s následným vyhrabaním a odvozom 

sena. 

Sťažená kosba – kosba trávnatých porastov na extrémne nerovných terénoch (prudké svahy, 

kamenisté navážky, staré navážky stavebnej sute a pod.). 
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Starina - neskosená suchá tráva alebo byliny z minulého roku. Plochy stariny sa 

v predkladanom pasporte pre rok 2022 nenachádzajú. V prípade získania takejto plochy do 

vlastníctva alebo správy mesta bude jej kosba vrátane výmery a ceny zadaná osobitne. 

 

Ruderálny porast – dlhodobo (viac rokov) zanedbaný, nekosený porast s náletmi bylín 

a drevín. Takéto plochy sa v predkladanom pasporte pre rok 2022 nenachádzajú. V prípade 

získania takejto plochy do vlastníctva alebo správy mesta bude jej kosba vrátane výmery 

a ceny zadaná osobitne. 

Plochy v bočných uličkách – mesto Pezinok má osobitne spracovaný pasport bočných uličiek 

v sektore 1 Centrum mesta a sektore 4 Starý dvor + Juh, ktorý nie je súčasťou tohto pasportu. 

Kosba bočných uličiek bude mestom zadaná iba v prípade potreby. Súčasťou zadania bude 

osobitná mapová príloha s výmerou konkrétnych plôch bočných uličiek a cenou kosby. 

 

Postup kosenia: 

V 1.kosbe budú prioritne vykosené intenzívne plochy vyznačené červenou farbou, následne 

po nich bežné plochy vyznačené žltou farbou. MPS včas e-mailom oznámi plánované začatie 

1. kosby zodpovednému mestu Pezinok. 

Po ukončení 1. intenzívnej a bežnej kosby verejnej zelene v roku 2022 bude plynule 

pokračovať 2. intenzívna kosba zelene. Prioritne budú vykosené všetky plochy vyznačené 

červenou farbou v pasporte so začiatkom kosby na Radničnom námestí v centre mesta 

s pokračovaním smerom do Zámockého parku a jednotlivých vyznačených smerov – hlavných 

línií mobility v meste.  

2. normálna, t.j. bežná kosba a nasledujúce kosby by mali prebiehať vo všetkých piatich 

sektoroch súbežne. V prípade, že to nie je možné dodržať, MPS oznámi e-mailom konkrétny 

dátum začatia kosby a pravidelne bude informovať zodpovedného zamestnanca mesta 

Pezinok, v akej lokalite práve realizuje kosbu. V tom prípade poradie kosby jednotlivých lokalít 

určuje poradie sektorov. V prípade, že rýchlosť rastu trávnych spoločenstiev nezodpovedá 

poradiu sektorov, prednostné vykosenie konkrétneho sektora s rýchlejším rastom trávy bude 

dohodnuté e-mailom so zodpovedným zamestnancom mesta Pezinok po spoločnej obhliadke 

v teréne. 

Výnimku v kosbe areálov tvoria školy a škôlky v letných mesiacoch, v období letných prázdnin, 

kedy v nich neprebieha výučba. Škôlky v tomto období budú kosené iba podľa potreby vždy 

jeden týždeň pred  týždňom, v ktorom konkrétna škôlka bude počas letných prázdnin 

zabezpečovať prevádzku. Doby prerušenia prevádzky počas leta budú vždy priložené v tabuľke 

v čase apríl/máj po poskytnutí riaditeľmi MŠ.  

 

Plochy vo viniciach (nad Fajgalskou cestou, Dubový vŕšok – mandľový sad a remízka) budú 

kosené ako lúčne spoločenstvá 1 – 2 x ročne. Obslužné komunikácie vo viniciach budú kosené 

podľa reálnej potreby a rýchlosti rastu trávnych spoločenstiev 1 alebo 2-krát ročne. Druhá 
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kosba vo viniciach prebehne podľa počasia a rýchlosti rastu trávnych spoločenstiev buď 

v mesiaci august alebo september. 

Po ukončení kosby v areáloch budú následne vykosené plochy verejnej zelene v ich blízkosti, 

cestné komunikácie v meste a až následne komunikácie vo vinohradoch.  

MPS bude na začiatku kosenia jednotlivých sektorov pravidelne e-mailom na adresu 

kosenie@msupezinok.sk informovať mesto Pezinok o začatí a ukončení kosby v konkrétnom 

sektore a ukončení celého kola kosby. 

Výnimku v počte kosení budú mať iba plochy kvetinových lúk, ktoré budú kosené 1 – 2 x ročne 

až po odkvitnutí a vysemenení kvetinových porastov. V prípade, že sa na súčasne bežne 

kosených žltých plochách vytvoria alebo určia kvetinové lúky, ich výmeru oznámi zodpovedný 

pracovník MPS, spoločne lúky vyznačia a ohraničia v teréne. Tieto lúčne porasty však nepatria 

do „burinísk“ alebo ruderálnych porastov, či stariny, nakoľko je to zámerne pestovaný 

a každoročne kosený lúčny porast, ktorý nenapĺňa definíciu „buriniska“, ruderálneho porastu 

ani stariny. 

Ochrana prírody a drevín pri kosení: 

Pri kosení plôch zelene je MPS povinný dbať na ochranu prírody a chránených živočíchov, 

najmä vtáctva pri vylietavaní vtáčat z hniezd. Tieto sa po vyletení z hniezda ukrývajú v tráve, 

rovnako ako chránené druhy živočíchov (ježko, hady, jašterice a pod.). Nakoľko všetky u nás 

žijúce pôvodné druhy vtáctva okrem mestských holubov ako aj ďalšie druhy živočíchov 

ukrývajúcich sa v trávnatých porastoch sú zákonom chránené, MPS príjme také opatrenia, aby 

nedochádzalo k ich zraneniu alebo usmrteniu počas kosby. 

MPS tiež zabezpečí ochranu drevín pred poškodením kosačkami, krovinorezmi alebo inými 

mechanizmami počas kosenia. Najmä pri novo vysadených drevinách s obvodmi kmienkov do 

cca 25 cm ponechá nepokosený kruh trávy s priemerom cca 1 m (viď obrázok nižšie).  

 

Ďalej zabezpečí aj ochranu kmeňov a koreňových nábehov vzrastlejších drevín ako aj 

závlahových vakov pri mladých drevinách pred mechanickým poškodením počas kosby.  
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Ochranu vzrastlých drevín, ktorých korene sa vekom nachádzajú nad úrovňou pôdy zabezpečí 

nastavením väčšej výšky kosby okolo týchto stromov tak, aby nedochádzalo k poškodzovaniu 

týchto koreňov (viď nasledujúce fotografie nízkou kosbou poškodených koreňov): 

 

 

 

Plochy nezaradené v pasporte kosenia: 

V prípade, že mesto Pezinok vytvorí alebo získa do vlastníctva alebo správy plochy zelene, 

ktoré v súčasnej dobe nie sú zaradené do pasportu kosenia, tieto si poverený pracovník 

spoločne s MPS prejde v teréne, k zadaniu kosby doloží situáciu s vyznačením plochy, jej 

výmeru a požadovaný spôsob kosby podľa skutočného stavu zelene v čase zadania kosby 

takejto parcely. O tejto činnosti budú obe strany informované včas. 
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Opakovanie kosenia:  
 

Mesiac 
Intenzívna 

kosba 
Bežná 
kosba 

Sťažená 
kosba 4 x 

Sťažená 
kosba 2 

x Areály Plochy 

Cestná zeleň 
- 

Komunikácie 

Cestná 
zeleň -
Vinice 

apríl 1.      1. 1.   

apríl/máj   1. 1.       

máj 2. 1. 1.   2. 2. 1.  

jún 3. 2. 2. 1. 3.   1. 

jún/júl   2. 2. 1.     

júl 4. 3. 3.   4. 3. 2.  

august 5. 3. 3.   5.   2. 

september 6. 4. 4. 2. 6. 4. 3.  

september/október 6. 4. 4.       

 

Jednotlivé termíny kosieb sa s ohľadom na počasie (dlhodobé zrážky alebo dlhšie trvajúce 

suchá s teplotami nad 30 °C) môžu posunúť, o čom sa obe strany (mesto Pezinok a MPS) budú 

vzájomne písomne e-mailovou formou informovať.  

MPS si upravuje  uvedený počet kosieb v konkrétnom roku v závislosti od priebehu počasia 

(napr. v prípade dlhotrvajúceho sucha sa počet kosieb alebo ich častí môže zredukovať 

a v prípade počasia priaznivého pre intenzívny rast vegetácie sa môže počet kosieb alebo ich 

častí navýšiť), tak aby kvalita verejného priestranstva bolo čo najlepšia. MPS v predstihu 

informuje (min 5 dní) o spôsobe (postupe) kosby vedúceho referátu životného prostredia 

a referenta komunikácie.  

 

Ochrana verejného a súkromného majetku počas kosby: 

MPS je povinná počas realizácie kosby vždy vykonávať také opatrenia, aby nedochádzalo 

k poškodzovaniu verejného a súkromného, hnuteľného a nehnuteľného majetku, či už 

samotnou kosbou, mechanizmami používanými na kosenie a zber trávy, alebo odskakujúcimi 

a odfrkujúcimi kamienkami, štrkom a pod. a to vždy natiahnutím ochranných plachiet alebo 

sietí smerom k ohrozovanému majetku, automobilom, skleneným výplniam a pod., ktoré sú 

v bezprostrednej blízkosti kosených plôch. 

 

Plochy nezaradené v pasporte kosenia: 

V prípade, že mesto Pezinok vytvorí alebo získa do vlastníctva alebo správy plochy zelene, 

ktoré v súčasnej dobe nie sú zaradené do pasportu kosenia, tieto si poverený pracovník MPS 

a mestského úradu prejdu spoločne v teréne, k zadaniu kosby doloží situáciu s vyznačením 

plochy, jej výmeru a požadovaný spôsob kosby podľa skutočného stavu zelene v čase zadania 

kosby takejto parcely.  
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Do pasportu nie sú zaradené ani plochy v bočných uličkách (viď kapitola „Definície porastov, 

spôsob kosby a jej cena pre potreby tohto pasportu“) okrem plôch vyznačených v prílohe č. 2 

„Mapové podklady“, ktoré sú zarátané aj v celkových výmerách jednotlivých sektorov. 

 

Prílohy pasportu: 

1. „Kosenie v sťažených podmienkach“ – podrobná tabuľka s číslom objektu, ktoré je 

totožné s číslom v prílohe č. 2 „Mapové podklady- 01_Intezívne a bežné kosenie“, 

výmerou, názvom lokality a frekvenciou kosenia 4x a 2x. 

 

2. „Mapové podklady“ - 01_Intezívne a bežné kosenie 5 sektorov kosenia s farebným 

rozlíšením plôch kosených intenzívnou kosbou (červenou farbou), bežnou, t.j. normálnou 

kosbou (žltou farbou) a sťaženou kosbou (zelenou šrafou), Areály - kosenie areálov 

(ružová farba), Plochy - plochy verejnej zelene (svetlo zelená farba), Cestná zeleň - 

Komunikácie - komunikácie (oranžová farba), Cestná zeleň - Vinice - vinice línie (tyrkysová 

farba). 

 

3. Tabuľka – prázdninový režim materských škôl a základných škôl. 

 

Odovzdanie a prevzatie pasportu kosenia 

Mesto Pezinok odovzdalo dňa 19.4.2022 spoločnosti Mestský podnik služieb tento pasport 

kosenia zelene platný k uvedenému dňu, čo obe strany potvrdzujú podpisom. 

 

Odovzdávajúci za Mesto Pezinok:  

- podpísané - 

........................................................................ 

Ing. arch. Igor Hianik 

primátor 

Preberajúci za MPS : 

- podpísané -  

........................................................................ 

RNDr. Dušan Chudý 

riaditeľ 

Mestský podnik služieb Pezinok,  

príspevková organizácia 

 

 



Plán kosenia 
Mesto Pezinok 

9 
 

Príloha  č. 1 - Kosenie v sťažených podmienkach 

Príloha č. 2 – Mapové podklady 

Informácie sú zverejnené na Geografickom informačnom systéme – GIS Pezinok 

https://gis.pezinok.sk/ 

 

Príloha č. 3 - Prázdninový režim materských škôl a základných škôl 

Materská škola 
Doba prerušenia prevádzky počas 

leta 
V nevyhnutnom prípade zastupuje 

MŠ 

Bystrická 1. 7. - 29. 7. 2022 Svätoplukova 51 

generála Pekníka 2 1. 8. - 31. 8. 2022 Za hradbami 1 

Svätoplukova 51 1. 8. - 31. 8. 2022 Bystrická 1 

Vajanského 16 4. 7. - 29. 7. 2022 Záhradná 34 príp. ZŠ s MŠ, Orešie 34 

Za hradbami 1 1. 7. - 29. 7. 2022 gen. Pekníka 2 

Záhradná 34 25. 7. - 31. 8. 2022 MŠ Vajanského 16 

ZŠ a MŠ Orešie 25. 7. - 31. 8. 2022 ostatné MŠ 

 

https://gis.pezinok.sk/

