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Materiál 
na rokovanie miestnej rady            dňa 13. apríla 2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva              dňa 20. apríla 2010 
 
 
 
 
 

V y h o d n o t e n i e  
zimnej služby za sezónu 2009/2010 

______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. arch. Andrej Petrek 
starosta mestskej časti 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-Staré 
Mesto 
odporúča 
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava-Staré Mesto prerokovať 
vyhodnotenie zimnej služby za sezónu 
2009/2010 podľa predloženého materiálu 

 
 
Zodpovedný:                         Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - v materiáli  

 
 
        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Karol Pancza 
vedúci oddelenia správnych činností 

 - návrh uznesenia 
- vyhodnotnie zimnej služby za sezónu  
   2009/2010 
 
 



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 2009/2010. 
 



Vyhodnotenie 
zimnej služby za sezónu 2009/2010 

 
 
 
     Zimná služba bola zriadená na sezónu od 15. novembra 2009 do 31. marca 2010.  
     Štáb zimnej služby v zložení: 
Ing. arch. Andrej Petrek - starosta 
Ing. Karol Pancza – vedúci oddelenia správnych činností 
Vladimír Glasa – vedúci referátu dopravy 
rozhodol až dňa 09.12.2009 o zriadení nepretržitej zimnej služby a pohotovosti dňom 10.12.2009 
od 18.00 h. 
     Dňa 15.03.2010 štáb rozhodol o zrušení nepretržitej zimnej služby a pohotovosti dňom 
17.03.2010 od 06.00 h. 
     Zimná služba trvala 97 kalendárnych dní. V sezóne 2008/2009 trvala 115 dní. 
     Dispečing zabezpečovali 4 zamestnanci oddelenia verejnoprospešných služieb: 
Vladimír Hudec 
Viliam Morár 
Augustín Ferenčík 
Ivan Chlapík, 
ktorí zabezpečovali kontrolu zjazdnosti komunikácií v 12 h zmenách. Riadili a kontrolovali 
nasadenie mechanizmov a pracovníkov dodávateľa a reagovali na telefonické podnety 
obyvateľov a štábu zimnej služby. 
     Spád snehu a poľadovica boli v dňoch a vyžadovali zásah dodávateľa v h: 
1.  17.12.2009   07.00 – 11.00 h 
2.  19.12.2009   07.00 – 03.00 h 
3.  20.12.2009   07.00 – 22.00 h 
4.  30.12.2009   01.00 – 08.00 h 
5.  05.01.2010   12.00 – 17.00 h 
6.  06.01.2010   02.30 – 15.00 h 
7.  08.01.2010   07.00 – 17.00 h 
8.  17.01.2010   21.00 – 24.00 h 
9.  18.01.2010   00.00 – 22.00 h 
10. 19.01.2010   10.30 – 16.00 h 
11. 21.01.2010   04.30 – 18.00 h 
12. 28.01.2010   06.00 – 17.30 h 
13.  01.02.2010   07.00 – 12.00 h 
14.  02.02.2010   22.40 – 02.00 h 
15.  03.02.2010   10.30 – 15.30 h 
16.  07.02.2010    12.00 – 17.00 h 
17. 11.02.2010   04.30 – 14.00 h 
18.  12.02.2010   01.00 – 15.00 h 
19. 13.02.2010   08.00 – 12.00 h 
20. 11.03.2010   07.00 – 12.00 h 
 
     V sezóne 2009/2010 bolo teda v 20 dňoch zásah, v predchádzajúcej sezóne bol zásah v 27 
dňoch. 



     V pešej zóne bol vykonaný posyp komunikácií Michalská, Ventúrska, Strakova, Panská, 
Laurinská v dňoch 05.01., 06.01. a  08.01.2010, kedy bola poľadovica a ujazdený sneh. 
Vzhľadom na možné riziko úrazov chodcov bolo rozhodnuté o posypanie soľou.  
     Napadnuté množstvo snehu na komunikáciách v tejto sezóne vyžadovalo vývoz na skládku. 
    Za zimnú službu sme dodávateľovi zaplatili 401 627,49 €, z toho 7 737,81 € z rozpočtu roku 
2009. Z rozpočtu roku 2010 zostalo na zimnú službu sezóny 2010/2011 čiastka 66 110,32 €. Za 
obdobie 2008/2009 sme dodávateľovi zaplatili 481 701,93 €.  
     Pri 20 dňoch  zásahu bolo spotrebovaných 568 t soli za 85 261,36 €, t.j. 150,10 € za tonu soli. 
V sezóne 2008/2009 bolo spotrebovaných 887 t soli. 
     Za pohotovosť strojov a pracovníkov dodávateľa v období 10.12.2009 od 18.00 h do 
17.03.2010 do 06.00 h sme zaplatili spolu 236 041,35 €, t.j. 2 433,42 € na deň, t.j. 58,77 % 
z celkových nákladov na zimnú službu. 
     Zimné obdobie v sezóne 2009/2010 bolo primerané a zimnou službou sa podarilo zabezpečiť 
včasnú zjazdnosť komunikácií, schodov a chodníkov okolo parkov a zelene. 
     Asistenti verejného poriadku a mestská polícia upozorňovali správcovské organizácie 
a majiteľov nehnuteľností na povinnosť včas a pravidelne čistiť chodníky priľahlé 
k nehnuteľnostiam od snehu a ľadu. 
     Za porušovanie všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. 
2/1998 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v znení 
neskorších zmien a dodatkov bolo zahájené správne konanie voči 33 právnickým osobám a voči 
9 fyzickým osobám. 
     Voči právnickým osobám v 29 prípadoch prebehlo správne konanie a boli uložené pokuty vo 
výške 2 455,-- €. V blokovom konaní fyzické osoby zaplatili 70,-- €. 
     V 2 prípadoch sa priestupcovia neospravedlnili svoju neúčasť na konaní a preto začíname 
ukladať poriadkové pokuty vo výške 100,-- €. V 6 prípadoch ešte neprebehlo správne konanie.  
     Záverom možno konštatovať, že vlastníci, správcovia nehnuteľností si už osvojili povinnosti, 
ktoré im vyplývajú zo všeobecne záväzného nariadenia, o čom svedčí aj počet správnych konaní 
v porovnaní s počtom nehnuteľností v mestskej časti. 
 
 


