
P l á n 
zimnej služby na sezónu 2010/2011 

 
 
 
 
     Zimné obdobie pre zabezpečenie zimnej služby je stanovené v Bratislave v termíne od  
15. novembra 2010 – 31. marca 2011. 
 
     Na zabezpečenie zimnej služby je zriadený štáb v zložení: 
 
vedúci štábu:  starosta mestskej časti 
zástupca:  Ing. Karol Pancza 
   Vladimír Glasa 
dispečing:  Viliam Morár 
   Ivan Chlapík 
   Augustín Ferenčík 
   Vladimír Hudec 
 
telefón dispečingu: 02/52 49 56 98 
                                   0903/617 176 
 
vozidlo Škoda Felícia BA 397JZ. 
 
     Štáb pri zabezpečení zimnej služby: 

- zriaďuje nepretržitú dispečerskú službu, 
- riadi pohotovosť, 
- riadi a kontroluje výkon dodávateľa, 
- kontroluje zjazdnosť komunikácií, schodnosť chodníkov. 

 
     Zásah na 63,5 km komunikácií III. a IV. triedy do 2 hodín od začiatku spádu snehu alebo 
začatí vytvorenia sa  poľadovice. 
 
     Zimná služba je zabezpečená zmluvne u dodávateľa VEPOS – Bratislava s. r. o.. 
 
     Rozsah a kapacitné zabezpečenie zimnej služby dodávateľom: 

- 62 pracovníkov 
- 2 ks sypače inertného materiálu zn. LIAZ s radlicou  ZÓNA 7 - 8 
- 5 ks traktory s radlicou ZÓNA 1,2,3,5,6 výjazd podľa príkazu dispečera 
- nákladný automobil zn. ZASTAVA s radlicou BA 901 PN ZÓNA č.1 
- multikár s radlicou BA 271 JA ZÓNA č.2 
- multikár s radlicou BA 405 OZ ZÓNA č.3 
- multikár s radlicou BA 905 LU ZÓNA č.4 
- multikár s radlicou BA 869 PD ZÓNA č.5 
- multikár s radlicou BA 301 IU ZÓNA č.6 
- nakladač zn. UNC – 060 nakládka posypového mat. v zimnom sklade 
- nakladač zn. UNC – 060 nakládka posypového mat. na Žilinskej 
- automobil zn. FIAT SCUDO BA 699 DS  pre zvoz pracovníkov a posypového mat. 
- automobil zn. MULTICAR BA 052 JK  pre zvoz soli 
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- automobil zn. HYUNDAI BA 415 OJ pre zvoz pracovníkov a posypového mat. 
- automobil zn. DACIA Pick-Up BA 837 IJ pre zvoz pracovníkov a posypového mat. 
- automobil zn. LIAZ – kont. vozidlo na dovoz posypového mat. 
- 200 ton soľ skladom k 15. 11.2009 

 
Zodpovední pracovníci za dodávateľa: 
Martin Ambra 
Marek Šošovička  
 
     Komunikácie III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto sú rozdelené do 
zásahových zón  1 až 8 (príloha 1- 8) s dobou trvania výjazdu 6 - 8 h. 
     Zmluvne má mestská časť zabezpečenú teda 1 zmenu, v prípade dlhotrvajúceho spádu  
dodávateľ musí poskytnúť pracovníkom odpočinok, v ktorom sa výkon nebude realizovať. 
     Schodiská ako komunikácie pre peších sú rozdelené do 2 zón (príloha 9, 10), v ktorých 
budú časovom slede udržiavané. 
     Ďalšou kategóriou sú chodníky pri nehnuteľnostiach (pozemkoch a budovách, parkoch) 
(príloha 11), ktoré sú v správe mestskej časti a ich zimná údržba bola dojednaná 
s dodávateľom VEPOS – Bratislava s. r. o. ako splnenie povinnosti vlastníka nehnuteľnosti 
priľahlej k chodníku v zastavanom území mestskej časti. 
     Ďalšou činnosťou a zodpovednosťou správcu je zabezpečenie schodnosti prechodov pre 
chodcov a čistenie uličných vpustí. 


