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Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto  
 
b e r i e   n a  v e d o m i e  
 
Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2008 - 2009 
 

 
 
 
 
 
 



Vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 2008 – 2009 
 

 
1. Úvod  

Zjazdnosť mestských komunikácií III. a IV. triedy v MČ Bratislava Staré Mesto, 
zabezpečovala naša dodávateľská firma INEXSYS s. r. o., riadená do konca roku 2008 
dispečingom zimnej služby VEPOS.  Uznesením č. 124/2008  Miestne zastupiteľstvo mestskej 
časti Bratislava -Staré Mesto  zrušilo k 31. decembru 2008 rozpočtovú organizáciu VEPOS, 
a vytvorilo od 1. januára 2009  na miestnom úrade  nové oddelenie VPS, v rámci  ktorého 
dispečing pokračoval v riadení a organizovaní zimnej služby.  Dispečing tvoria štyria pracovníci,  
ktorí zabezpečujú počas celej zimnej služby  kontrolu zjazdnosti komunikácií, riadia a kontrolujú  
nasadenie mechanizmov a pracovníkov dodávateľa,  okamžite reagujú na telefonické podnety 
občanov, ako aj štábu zimnej služby.  

 
2. Organizácia a riadenie zimnej služby 
  Nepretržitá dispečerská služba počas zimnej pohotovosti eviduje výjazdy a zásahy 
motorových vozidiel, čas výjazdu, počet zásahov, miesto zásahu, množstvo posypového materiálu 
a tiež poveternostné podmienky v ten deň.   

Zimná služba bola v dňoch od  21. 11. 2008 do 16. 03. 2009, t.j. 115 kalendárnych dní. 
Prvý výjazd  bol  22. 11. 2008. V priebehu zimného obdobia  sme zasahovali spolu 27 x.  

Dňa 24. 02. 2009 o 10.30 hod.  zasadal štáb zimnej služby v zložení: Ing. arch. Andrej 
Petrek starosta MČ Bratislava Staré Mesto, Ing. Karol Pancza, Vladimír Hudec a vyhlásili 3. 
stupeň - stav ohrozenia. Vzhľadom na veľké množstvo snehu, a tým aj neprejazdnosť komunikácií 
v historickom jadre a neschodnosť schodov, štáb rozhodol a dal pokyn na odvoz snehu z týchto 
lokalít: 

Historické jadro: Baštová, Biela, Farská, Františkánska, Kapitulská, Klariská, Konventná, 
Kozia,  Michalská, Na vŕšku, Prepoštská, Sedlárska, Zámočnícka, Zelená. 

Schody: Puškinove, Podjavorinskej, Pálfyho, Vansovej, Majakovského, Strmá cesta. 
Tretí stupeň - stav ohrozenia bol štábom zimnej služby na zasadnutí   dňa 27. 02. 2009 

zrušený.   
  
3. Rozsah kapacitného zabezpečenia zimnej služby: 
 
 Zabezpečovali sme zjazdnosť 63,5 km komunikácií III. a IV. triedy,  264 komunikácií  z 
toho 121 je v kopcovitom teréne,  52 schodísk  a  cca 80 000m2  chodníkov,  verejných 
priestranstiev a vybraných  parkovacích plôch. 
 
Dispečing zimnej služby: 

- štyria pracovníci  
- 1 ks automobil 

 
Kapacity dodávateľa: 

- 62 pracovníkov 
- 2 ks sypače inertného materiálu zn. LIAZ s radlicou 
- 6 ks traktory s radlicou 
- 6 ks multikáry s radlicou 
- 2 ks nakladač zn. UNC – 060 
- 1 ks nákladný automobil zn. ZASTAVA s radlicou 



- 1 ks automobil zn. FIAT SCUDO pre zvoz pracovníkov 
- 1 ks  automobil zn. TOYOTA pre zvoz soli 
- 1 ks automobil zn. HYUNDAI pre zvoz pracovníkov 
- 1 ks automobil zn. DACIA Pick-up pre zvoz pracovníkov a soli 
- 1 ks automobil zn. AVIA 

 
 
4. Vyhodnotenie zimnej služby a prehľad finančných prostriedkov 
 
- výjazdy 27        
- posypový inertný materiál  653,35t, t.j. 90 325,64 EUR      
- PHM dispečing            1 793,47 EUR            
- hrubé mzdy dispečerov    7 806,06 EUR        
- odvody do fondov            2 694,16 EUR                      
     
 
Práce zmluvného dodávateľa  od 21. 11. 2008 do 16. 03. 2009 
 
- zimná údržba  - výkon 100 986, 34 EUR        
- pohotovosť  250 639, 32 EUR 
- odvoz snehu      7 400,13  EUR                 

Spolu:             359 025, 79 EUR                 
 

                  
Zimná služba 2008- 2009 spolu:  461 647,86 EUR   13 907 603, 43 Sk    
 
5.) Spotreba posypového materiálu rok 2008 - 2009 
 
- skladové zásoby z roku 2008 -  117 t, t. j.   16 175,25 EUR 
- spotreba: 117 t + 653,35 t = 770,35 t, t. j.  106 500,89 EUR   
- zostatok: 0  
 
Spotreba na jeden výjazd v priemere činí 28,53 ton  posypového materiálu, t. j. 3 944,27 EUR    
 
 
Prehľad výjazdov počas zimnej služby 2008 – 2009 
 
Výjazdy Dátum 

výjazdu 
Čas výjazdu Rajón 

1. 22. 11. 2008 od 24.00 hod. do 6.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby 

2. 18. 12. 2008 od 7.30 hod. do 14.00hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby 

3. 19. 12. 2008 od 00.30 hod. do 9.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby      

4. 
 

01. 01. 2009 od 7.00 hod do 15.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby          

5. 04. 01. 2009 od 24.00 hod. do 6.00 hod. všetky komunikácie podľa 



 plánu zimnej služby              
6. 
 

05. 01. 2009 od 20.00 hod. do 4.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

7. 
 

11. 01. 2009 od 10.30 hod. do 17.00 hod. historické jadro a nábrežie 

8. 
 

14. 01. 2009 od 6.45 hod. do 3.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

9. 
 

18. 01. 2009 od 7.00 hod. do 15.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

10. 
 

22. 01. 2009 od 6.30 hod. do 12.00 hod. komunikácie v kopcovitom 
teréne 

11. 
 

23. 01. 2009 od 3.00 hod. do 8.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

12. 
 

29. 01. 2009 od 24.00 hod. do 15.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

13. 
 

29. 01. 2009 od 21.00 hod. do 4.30 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

14. 
 

01. 02. 2009 od 10.00 hod. do 15.00 hod. komunikácie v kopcovitom 
teréne 

15. 
 

02. 02. 2009 od 4.00 hod. do 10.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

16. 
 

08. 02. 2009 od 19.00 hod. do 7.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

17. 
 

10. 02. 2009 od 16.30 hod. do 23.30 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

18. 
 

13. 02. 2009 od 24.00 hod. do 8.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

19. 
 

16. 02. 2009 od 11.30 hod. do 18.00 hod.  komunikácie v kopcovitom 
teréne 

20. 
 

17. 02. 2009 od 12.00 hod. do 18.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

21. 
 

18. 02. 2009 od 10.00 hod. do 17.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

22. 
 

20. 02. 2009 od 2.30 hod. do 9.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

23. 
 

20. 02. 2009 od 22.00 hod. do 2.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

24. 
 

21. 02. 2009 od 6.00 hod. do 11.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

25. 
 

22. 02. 2009 od 21.00 hod. do 11.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

26. 
 

23. 02. 2009 od 21.00 hod. do 4.30 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

27. 
 

24. 02. 2009 od 4.30 hod. do 12.00 hod. všetky komunikácie podľa 
plánu zimnej služby              

 
 



 
Vysvetlivky:  
Všetky komunikácie podľa plánu zimnej služby = komunikácie, schodiská, chodníky (priľahlé 
k objektom patriacim MČ Bratislava Staré Mesto) 
 
Komunikácie v kopcovitom teréne = komunikácie, schodiská, chodníky (priľahlé k objektom 
patriacim MČ Bratislava Staré Mesto) 
 
 
 

 


