
          
            MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO 

 

Bratislava,  apríl  2009 
 

 
  
Materiál 
na rokovanie miestnej rady                    dňa 21.04.2009     
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva       dňa 28.04.2009  
 
 
 
 

I n f o r mác ia  
o schodnosti chodníkov v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v zimnom 

období 2008/2009 od 15.novembra 2008 do 31.marca 2009  
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava –Staré 
Mesto 
o d p o r ú č a 
informáciu o schodnosti chodníkov 
v mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 
v zimnom období 2008/2009 od 15. 
novembra 2008 do 31.marca 2009 predložiť 
na rokovanie miestneho zastupiteľstva 
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
prednosta miestneho úradu 
      

 - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 
JUDr. Soňa Kardelis 
vedúca referátu verejného poriadku 
a čistoty 
 
 
      

 - návrh uznesenia 
- informáciu o schodnosti chodníkov 

v zimnom období 2008/2009 od 15. 
novembra 2008 do 31.marca 2009 

 
  



Návrh uznesenia 
 
 
 
 
Miestne zastupiteľstvo  mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
 
b e r i e  n a  v e d o m i e  
 
 
informáciu o schodnosti chodníkov v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto v   zimnom období 
2008/2009 od 15.novembra 2008 do 31.marca 2009. 



Informácia o schodnosti chodníkov v mestskej časti Bratislava –
Staré Mesto v zimnom období 2008/2009 od 15.novembra 2008 do 
31.marca 2009 

 
 
 
 
 
 
 

     V zimnom období od 15.novembra 2008 do 31.marca 2009  oddelenie správnych činností 
sleduje poveternostné podmienky, nakoľko v tomto období je ohrozená schodnosť chodníkov  
snehom a poľadovicou. 
     V priebehu mesiaca november 2008 sa denné teploty pohybovali od + 10° C po – 1° vo 
väčšine dní pršalo prípadne mrholilo a  v dňoch 22.11. a 26.11.2008 snežilo avšak vplyvom 
plusových hodnôt sa  sneh roztopil. 
V mesiaci december 2008 boli až do 27.12.2008 denné teploty plusové  a ak sa aj vyskytlo  
sneženie (18.12.2008) sneh sa vo veľmi krátkom čase roztopil. Od 28.decembra 2008 sa zmenili 
denné teploty, ktoré sa začali pohybovať od -2 do – 9 °C  a  5.januára 2009 začalo snežiť 
v poobedňajších hodinách ,ale denná teplota bola okolo 0 °C a poprašok snehu sa roztopil. 
V neskorších dňoch padal ( 14. januára 2009) mrznúci dážď ,ale nakoľko teploty sa začali 
pohybovať v plusových hodnotách a ľad sa do 12.00hod. roztopil- 
V druhej polovici mesiaca január 2009  sa opäť teploty pohybovali v plusových hodnotách a i keď 
snežilo ( 28.1.- 29.1.2009) sneh sa vo veľmi  krátkom čase roztopil. 
Oddelenie správnych činností od 15.novembra 2008 do 31.januára 2009  vzhľadom na 
poveternostné podmienky nemuselo nikoho upozorňovať na neočistený chodník od snehu , 
prípadne od ľadu, lebo ak aj v ranných hodinách bol na chodníku poprašok snehu, alebo mierne 
primrznutá dažďová voda v priebehu 1 -2 hodín sa tento roztopil. 
 
Začiatok februára 2009  až do 12.2. 2009 bol daždivý pri plusových denných teplotách a od 
13.2.2009 začalo snežiť denne viackrát až do 24.2.2009. V uvedených dňoch asistenti verejného 
poriadku upozorňovali správcovské organizácie a majiteľov bytových nehnuteľnosti   na 
dodržiavanie právneho predpisu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto 2/1998 o dodržiavaní 
čistoty a poriadku a najmä na povinnosť včas a pravidelne čistiť chodníky priľahlé 
k nehnuteľnostiam od snehu a ľadu. 
Asistenti verejného poriadku až do 18.2. 2009 riešili neočistené chodníky od snehu ústnym 
upozorňovaním a v prípade neprítomnosti zodpovedných písomnými upozorneniami majiteľov 
rodinných domov a správcovských organizácií a po tomto termíne zabezpečovali 
fotodokumentáciu z neočistených chodníkov u ktorých bolo zrejmé, že ho zodpovedná osoba 
vôbec „nenavštívila“. 
Za porušenie právneho predpisu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto o dodržiavaní čistoty 
a poriadku správny orgán začal správne konanie v zmysle § 46 zákona č. 67/1971 Zb o správnom 
konaní v znení neskorších zmien a doplnkov voči  21 spoločnostiam a voči 8 fyzickým osobám 
začal priestupkové konanie v zmysle  § 48 zákona č. 372/1990Zb. o priestupkoch v znení 
neskorších zmien a doplnkov. 
V 19 prípadoch začatého správneho konania voči právnickým osobám  ústne prerokovanie  
porušenia právneho predpisu mestskej časti o dodržiavaní čistoty a poriadku so splnomocnenými 



zástupcami už prebehlo a v súčasnosti sa pripravujú  písomné rozhodnutia starostu mestskej časti 
na uloženie pokút vo výške 544 Eur. 
V blokovom konaní bolo zaplatených za uvedené porušovania 170 Euro. 
     Na základe ospravedlnenia bolo jedno správne konanie odročené na 22. 4.2009  a jedno 
zastavené . Jedno priestupkové konanie je opätovne predvolané na 22.4.2009 z dôvodu 
nedostavenia sa priestupcu. 
 
V jednom prípade priestupkového konania voči 4 spolumajiteľom bytovej nehnuteľnosti odstúpi 
správny orgán spisový materiál  na priestupkové oddelenie Obvodného úradu Bratislava, nakoľko 
títo neboli ochotní zaplatiť blokové pokuty. 
 
Od 25.2.2009 boli zaznamenané  opäť plusové denné teploty , sneh sa roztopil a až do konca 
zimnej služby t.j. do 31.3.2009 sa plusové denné teploty  udržali. 
 
 
     Zimné obdobie 2008/2009 najmä február 2009 bol  za posledné 4 roky čo sa týka spádu snehu 
výnimočný, no i napriek tomu možno konštatovať, že vlastníci, správcovia ako i nájomcovia 
nehnuteľností si už osvojili povinnosti, ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzného nariadenia 
o dodržiavaní čistoty a poriadku o čom svedčí aj počet správnych konaní v porovnaní s počtom 
nehnuteľností  a ich priľahlých chodníkov v mestskej časti Bratislava – Staré Mesto. 
 


