
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  november 2007 

  
 
 
Materiál 
na rokovanie miestnej rady      dňa28.10.2008  
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva    dňa 04.11.2008  
 
 
 
 
 

I n f o r mác ia  
o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v mestskej časti Bratislava- Staré 
Mesto v zimnom období od 15.novembra 2008 do 31.marca 2009 

 
 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada odporúča Miestnemu 
zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava –
Staré Mesto prerokovať informáciu 
o opatreniach na zabezpečenie schodnosti 
chodníkov v mestskej časti Bratislava- Staré 
Mesto v zimnom období od 15.novembra 
2008 do 31.marca 2009      
 

Zodpovedný:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- informácia o opatreniach na zabezpečenie 
schodnosti chodníkov v mestskej časti 
Bratislava –Staré Mesto v zimnom období od 
15.novembra 2008 do 31. marca 2009      

        
Spracovateľ:              
 

JUDr. Soňa Kardelis 
vedúca referátu verejného poriadku a 
čistoty      

       

 
  

  
 



N áv r h 
opatrení na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období 2008/2009 
 
 
     Zabezpečenie schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú 
v zastavanom území a hraničia s miestnou komunikáciou, je upravené v § 9 ods. 2 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého túto 
povinnosť má vlastník, správca, užívateľ priľahlej nehnuteľnosti. 
     Mestská časť v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 hore citovaného zákona však povinnosti 
s prihliadnutím na miestne pomery upravila všeobecne záväzným nariadením č. 2/1998 v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2002 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, v ktorom v § 5 ustanovila zodpovednosť za čistenie chodníkov, 
interval ich čistenia, čas, do ktorého je povinnosť chodník očistiť a v § 6 upravila i čistenie 
chodníkov v zimnom období. 
     Pri zabezpečovaní zimnej služby v minulom roku sa osvedčila spolupráca so správcovskými 
organizáciami, ktoré v mestskej časti vykonávajú správu nehnuteľností, ktoré po upozornení 
zodpovednými zamestnancami cez konkrétnu osobu zabezpečovali odstránenie zistených závad 
v schodnosti chodníkov, prípadne verejných priestranstiev.  
     Vzhľadom na uvedené oddelenie správnych činností požiadalo všetky dotknuté správcovské 
organizácie, aby poskytli kontaktné osoby a telefonický kontakt, na ktorý bude možné nahlasovať 
zistené nedostatky v zimnom období 2008 – 2009. 
 
 
Zoznam správcovských organizácií a telefónnych čísiel ich dispečingov: 
 
Názov správcovskej  
organizácie 
 

K o n t a k t n
á  o s o b a  

Kontaktný telefón, mobil, 
na dispečing 

H-PROBYT spol. s r.o. 
Povraznícka 4 

Semančo, Person, 
Balážová,Ing.arch.Čačányi,  

52444760-1-2,  0903 558222, 
0905 829420 

Bytové družstvo CENTRUM 
Záhradnícka 25 

Burdová,  
 

55566870,0903 784 138 

Váš správca s r.o. 
Miletičova č. 1 

Varga 0903 704 744 

Cvengroš spol. s r.o. 
Bukureštská 3 

Ing. Cvengroš 52491082, 0905 634176 

Terming s.r.o. 
Bukureštská 2 

Kováčová 
Maršálek 

0911266110 
0911266105 

ETP Management budov s r.o. 
Mlynské nivy 61 

Rouseková 
Belešova 
Ing. Drusa 
 
 

0903 349061 
0903 349060 
0903 792014 

Ing. Jozef Medvecký 
Fraňa krála č. 28 

Ing.Medvecký 0905 609 428 
 

Prvá ružinovská spoločnosť a.s. 
Mlynské nivy 61 

 
 

 
 



stála služba  58316317 
MEDIAL BYT družstvo 
Páričkova č. 24 

Štefánia Michalková 
              Mikulová 

53412444 
53414563 

Bytkomfort-BA a.s. 
Bukureštská 2 

Mária Romančíková 
Robert Helbich 
 

57106121,0902 950 023 
57106120,0902 950 024 

Správcovská a realitná  
kancelária PROGRES 
Tomášikova 10/A 

Darina Folwarczna 0903 919 371 

Aureka spol. s r.o. 
Americká č.1 

Dolinský 0903 247447, 44634608-9 
 

VSD s.r.o. 
Vyšehradská 9 

Benček, Holický, 
Kyselová, Balogh 

0907 280495, 0902 373217, 
0908 731640, 0915 718461 

Svojpomocné stavebné bytové 
družstvo Bratislava-Hrebienok 
Haydnova 23 

Jozef Havránek 
 

0905 165354 
 

Stavebné bytové družstvo I 
Palackého 24 

Nižnánska  0902 083368 
 

R.B.I.spol.s r.o. 
Hlavné námestie č. 3 
(Hlavné nám.2,3,4,Sedlárska 5 
Ventúrska 14) 

Ing. Magulová 54414352,54414355 

Branislav Holický –HERMES 
Turnianská č.2 

Ing.Holický 0904 983 739 

AG EXPERT s r.o. 
Zvolenská č. 3 

Ing. Gubric CSc  0903 103 454,53414351 

Ing.Anna Horárová 
Námestie Biely kríž č.5 

Ing. Horárová 0903 225 680 

Doming s r.o. 
Nejedlého č. 51 
(Laurinská č.15) 

stála služba 64462474 

BLAHO-BYT spol.s r.o. 
Mierova č. 52A 

Hotový 
Ing.Kováč(riaditeľ spol.)    

0908 718 042 
43643431 

Správa domov s r.o. 
Kafendova č. 4 
(Urbánkova . 4,Tabaková č. 5) 

Otto Dunka 0908 778 360,0904 621 924 

    
     Na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v období od 15. novembra 2008 do 
31. marca 2009 bude na referáte kontroly verejného poriadku a čistoty zriadený dispečing, kde 
bude možné zo strany obyvateľov v úradných hodinách, t.j. pondelok od 8.00 – 17.00 h, 
                                                                                       utorok od 8.00 – 14.00 h, 
                                                                                       stredu od 8.00 – 17.00 h, 
                                                                                       štvrtok od 8.00 – 14.00 h, 
                                                                                       piatok od 8.00 – 12.30 h, 
a v čase spádu snehu a poľadovice aj v sobotu a nedeľu od 14.30 h do 22.30 h na č. telefónu 52 
92 00 07 (aj fax), 59 24 63 63, 59 24 63 70 nahlasovať zistenia neočistených chodníkov od snehu 
a ľadu. 



     V ostatnom čase môžu občania svoje zistenia nahlasovať na odkazovač č. telefónu 59 24 
6269. 
      Za operatívne riešenia nahlásených zistení bude zodpovedná JUDr. Soňa Kardelis – vedúca 
referátu kontroly verejného poriadku, č.t. 52 92 00 07, 59 24 63 63 a v jednotlivých rajónoch 
mestskej časti Bratislava- Staré Mesto asistenti verejného poriadku. 
 
Dušan Barát                        č.mobilného telefónu 0902914084            rajón č.5   Patrónka 
Jozef Gergely                      č.mobilného telefónu 0903725019           rajón č. 1  Histor.jadro 
Juliana Hubáčková              č. mobilného telefónu 0903455025          rajón č.  9 Dunajská 
Milan Kulich                       č. mobilného telefónu 0902914082          rajón č. 6   Slavín 
Peter Schwartz                    č. pevnej linky 59246268                          rajón č. 2   Bórik 
Vladimír Studený                č. mobilného telefónu 0911432463          rajón č. 7   Žilinská 
Vladimír Šimkovič              č. mobilného telefónu 0902914085          rajón č. 4   Drotárska      
Jaroslav Turinič                   č. mobilného telefonu0903725012           rajón č. 3   Partizánska 
Zuzana Zahradníková Ing.   č. mobilného telefónu 0902914083          rajón č.  8  Obchodná                           
 
     Na schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré sú v správe Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a verejné priestranstvá, ktoré sú v jeho správe, bude dispečing 
referátu kontroly verejného poriadku upozorňovať službu na oddelení cestného hospodárstva 
Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, č.t. 59 35 67 86, 59 35 67 61 a na neschodnosť 
chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré sú v správe Mestskej časti Bratislava- Staré 
Mesto, ako i verejné priestranstvá, ktoré sú v jej správe, bude upozorňovať dispečing VEPOS-u, 
č.t. 52 49 56 98, 09 03 617 176. 
     Schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, v ktorých sú umiestnené materské školy, 
bude zabezpečovaná brigádnicky a zodpovedný za ich včasné konanie bude Miroslav Németh, č.t. 
59 24 62 76. 
     Za schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam: 
- Ventúrska – Prepoštská 1 – Zichyho palác zodpovedá Soňa Dobňáková 
- Detské jasle Čajkovského- vedúca jaslí Marta Rojková 
- MKC Gaštanova- Mgr.Beáta Tarjanyová 
     Za schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, v ktorých sú umiestnené základné 
školy a materské školy s právnou subjektivitou, je zodpovedný ich riaditeľ, alebo riaditeľka. 
     Za schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam ,ktoré sú v správe mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto (Beskydská č. 10, 11-13-15,Karpatská č. 10,Krížna č.6,Leškova č. 
2,Špitálska č. 29,31,Šancova č. 22,Štefánikova č. 25,41,Zelená č. 1-3,Lazaretská ,Cukrová( vo 
výmere 342m2) je zodpovedné oddelenie investícií, prevádzky a údržby – referát prevádzky 
budov miestneho úradu. 
     V prípade, že i napriek ústnym alebo písomným upozorneniam nedôjde k očisteniu chodníka, 
mestská časť v správnom konaní, alebo v priestupkovom konaní, postihne vlastníka, správcu 
alebo nájomcu, prípadne písomne poverenú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, pokutou 
v zmysle § 28 ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov a v zmysle § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov. 
 



 
                                        
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Informácia  
o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v mestskej časti 

Bratislava -  Staré Mesto v zimnom období 2008 – 2009 
od 15. novembra 2008 do 31. marca 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

I n f o r mác ia  
o opatreniach na zabezpečenie schodnosti chodníkov v zimnom období 

2007/2008 
 
 
 
 
     Zabezpečenie schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré sa nachádzajú 
v zastavanom území a hraničia s miestnou komunikáciou, je upravené v § 9 ods. 2 zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov, v zmysle ktorého túto 
povinnosť má vlastník, správca, užívateľ priľahlej nehnuteľnosti. 
     Mestská časť v zmysle ustanovenia § 9 ods. 3 hore citovaného zákona však povinnosti 
s prihliadnutím na miestne pomery upravila všeobecne záväzným nariadením č. 2/1998 v znení 
všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2002 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, v ktorom v § 5 ustanovila zodpovednosť za čistenie chodníkov, 
interval ich čistenia, čas, do ktorého je povinnosť chodník očistiť a v § 6 upravila i čistenie 
chodníkov v zimnom období. 
     Pri zabezpečovaní zimnej služby v minulom roku sa osvedčila spolupráca so správcovskými 
organizáciami, ktoré v mestskej časti vykonávajú správu nehnuteľností, ktoré po upozornení 
zodpovednými zamestnancami cez konkrétnu osobu zabezpečovali odstránenie zistených závad 
v schodnosti chodníkov, prípadne verejných priestranstiev.  
     Vzhľadom na uvedené oddelenie správnych činností požiadalo všetky dotknuté správcovské 
organizácie, aby poskytli kontaktné osoby a telefonický kontakt, na ktorý bude možné nahlasovať 
zistené nedostatky v zimnom období 2007 – 2008. 
 
 
Zoznam správcovských organizácií a telefónnych čísiel ich dispečingov: 
 
Názov správcovskej  
organizácie 
 

K o n t a k t n
á  o s o b a  

Kontaktný telefón, mobil, 
na dispečing 

H-PROBYT spol. s r.o. 
Povraznícka 4 

Semančo, Jelínek, 
Ing.arch.Čačányi, 
 Bielek, Person, Belayová 

52444760-1-2,  0903 558222, 
0905 829419 

Bytové družstvo CENTRUM 
Záhradnícka 25 

Burdová,  
 

0903784138 

Bytové družstvo Bratislava III 
Kominárska 6 

Farba, Vaško 50206410 
50206409      sekr. 50206400, 

Cvengroš spol. s r.o. 
Bukureštská 3 

Ing. Cvengroš 52491082,         0905 634176, 

Termming a.s. P.O. BOX  
Bukureštská 2  820 05 BA 22        

Ladislav Csermák 55564209, 0911266074, 
55565961 

AB SPRÁVCOVSKÁ a.s. 
Mlynské nivy 61 

Ing. Zsíros 
Belešová 
Ing. Skokňová 
Gregorová 

0918 708610 
0918 708611 
0918 708612 
0918 708614 



Bukovanská 
Ljubov 
Ing. Drusa 
Lešková 
Ing. Vlčková 

0918 708615 
0918 708616 
0918 708617 
0918 708613 
0918 708618 

Medium – Roman Vlnka 
Prešovská 39 – R.B.I. 

Vlnka 
Mičuda 

0903 435706 
0905 653234 

ETP Managment budov, s.r.o. 
Mlynské nivy 61 

Masárová 
Ružena Deáková 
stála služba 

58316207, 58316236, 
58316252, 
58316201, 58316317, 

MEDIAL BYT družstvo 
Plynárenská 3 

Štefánia Michalková 0903 449471 

BYTKOMFORT-BA a.s. 
Bukureštská 2 

Peter Macášek 57106111 

Správcovská a realitná  
kancelária PROGRES 
Tomášikova 10/A 

Ľubomír Žiak 48212213 

Aureka spol. s r.o. 
Tallichova 47 

Dolinský 0903 247447,      44634608-9, 
 

VSD s.r.o. 
Vyšehradská 9 

Bučková, Zeke, 
Kyselová, Balogh 

0918617339, 0915718461 
0907 280495,      0908731640  

Svojpomocné stavebné bytové 
družstvo Bratislava-Hrebienok 
Haydnova 23 

Jozef Havránek 
 

0905 165354 
 

Stavebné bytové družstvo I 
Palackého 24 

Nižnánska  0902 083368 
 

 Blaho-byt spol. s.r.o.                     p.Polášek                               0908718042 
Radničné námestie č. 4   
 
 
     Na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v období od 15. novembra 2006 do 
31. marca 2007 bude na referáte kontroly verejného poriadku zriadený dispečing, kde bude možné 
zo strany obyvateľov v úradných hodinách, t.j. pondelok od 8.00 – 17.00 h, 
                                                                                       utorok od 7.30 – 15.30 h, 
                                                                                       stredu od 7.30 – 16.30 h, 
                                                                                       štvrtok od 7.30 – 15.00 h, 
                                                                                       piatok od 7.30 – 14.00 h, 
a v čase spádu snehu a poľadovice aj v sobotu a nedeľu od 08.00 h do 12.00 h na č. telefónu 52 
92 00 07 (aj fax), 59 24 63 63, 59 24 62 69 nahlasovať zistenia neočistených chodníkov od snehu 
a ľadu. 
     V ostatnom čase môžu občania svoje zistenia nahlasovať na odkazovač č. telefónu 59 24 62 
69. 
      Za operatívne riešenia nahlásených zistení bude zodpovedná JUDr. Soňa Kardelis – vedúca 
referátu kontroly verejného poriadku, č.t. 52 92 00 07, 59 24 63 63 a v jednotlivých rajónoch 
mestskej časti Bratislava-Staré Mesto asistenti verejného poriadku. 
     Na schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré sú v správe Hlavného mesta 
Slovenskej republiky Bratislavy a verejné priestranstvá, ktoré sú v jeho správe, bude dispečing 
referátu kontroly verejného poriadku upozorňovať službu na oddelení cestného hospodárstva 



Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, č.t. 59 35 67 86, 59 35 67 61 a na neschodnosť 
chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, ktoré sú v správe Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, 
ako i verejné priestranstvá, ktoré sú v jej správe, bude upozorňovať dispečing VEPOS-u, č.t. 52 
49 56 98, 09 03 617 176. 
     Schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, v ktorých sú umiestnené materské školy, 
bude zabezpečovaná brigádnicky a zodpovedný za ich včasné konanie bude Miroslav Németh, č.t. 
59 24 62 76. 
     Za schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam: 
- Ventúrska – Prepoštská 1 – Zichyho palác, 
- Baštova 6-8, 
- Obchodná 52 – dvorná časť, 
- Heydukova 25, 
- Ľadová 11, 
- Smrečianska 45, 
- Klub dôchodcov – Radlinského 51, 
- Detské jasle Javorínska, Čajkovského, 
- MKC Gaštanova, 
zodpovedá Margita Jakubová, č.t. 59 24 63 40. 
     Za schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam, v ktorých sú umiestnené základné 
školy a materské školy s právnou subjektivitou, je zodpovedný ich riaditeľ, alebo riaditeľka. 
     Vlastníci nehnuteľností, ktorí nie sú z akéhokoľvek dôvodu schopní očistiť si chodník, je 
možné si túto službu objednať napríklad u firmy  MT AGENCY, Mlynarovičova 10, 851 03 
Bratislava, č.t. 0903 213646 alebo emailom Magat@mtagency.Sk.  
     Firma  P.L.G. a.s. ponúka predaj : 

posypového materiálu baleného po 25 kg v cene 200,-- Sk bez DPH 
             50 kg v cene 370,-- Sk bez DPH 
drť balená po 25 kg v cene 100,-- Sk bez DPH 
  50 kg v cene 160,-- Sk bez DPH 
tabletovú soľ pre kotolne balenú po 25 kg v cene 370,-- Sk bez DPH 

včítane dopravenia objednávateľovi, na č. telefónu 09 07 179 158 p. Somogi, č. faxu 02/45 98 80 
84, alebo emailom Plgsro@t-zone.Sk . 
     V prípade, že i napriek ústnym alebo písomným upozorneniam nedôjde k očisteniu chodníka, 
mestská časť v správnom konaní, alebo v priestupkovom konaní, postihne vlastníka, správcu 
alebo nájomcu, prípadne písomne poverenú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, pokutou 
v zmysle § 28 ods. 2 písm. b) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky 
Bratislave v znení neskorších predpisov a v zmysle § 48 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch 
v znení neskorších predpisov. 
 
 
 
 
 
 
 


