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P l á n  
zimnej služby na sezónu 2010/2011 

______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
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 plán 
zimnej služby na sezónu 2010/2011 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 
- plán zimnej služby na sezónu 2010/2011 
- dôvodovú správu 

 



Návrh uznesenia 
 

 
 
 
     Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto  
 
A.      s c h v a ľ u j e 
 
plán zimnej služby na sezónu 2010/2011, 
 
B.      ž i a d a 
 
štáb zimnej služby zabezpečiť zjazdnosť a schodnosť takým spôsobom, aby činnosť sama a jej 
dôsledky nezhoršovali životné prostredie, to znamená minimalizovať v maximálnej možnej 
miere posyp chemickým materiálom. 
 



Dôvodová správa 
 
 
 
     Rozhodujúcimi úlohami pri výkone zimnej služby správcu miestnych komunikácií III. a IV. 
triedy je organizovať: 

- zmierňovanie resp. odstraňovanie nepriaznivých vplyvov poľadovice, 
- udržiavanie komunikácií v zjazdnom stave odstraňovaním snehovej vrstvy z ich povrchu, 

ktorý sa na ne dostal spádom z atmosféry, naviatím alebo zosuvom z okolitého terénu, 
- zmierňovanie alebo odstraňovanie klzkosti komunikácií pokrytých zľadovateľou 

utlačenou snehovou vrstvou, 
- udržiavanie plynulého odtoku vody z povrchu komunikácií, 
- vyznačovanie hranice vozovky a prekážok na zasnežených komunikáciách, 
- udržiavanie čistoty komunikácií, ak to klimatické podmienky dovoľujú, 
- zabezpečenie podkladov pre presnú informovanosť nadriadených orgánov a verejnosti 

o stave zjazdnosti komunikácií na základe poveternostnej situácii. 
 
     Zjazdnosť komunikácií je zabezpečená: 

- posypom chemických, inertným materiálom resp. ich zmesou v závislosti od vonkajších 
teplôt a ekologických podmienok, 

- pluhovaním alebo zametaním snehu ku krajom komunikácií, 
- odvozom snehu z vybraných komunikácií, 
- sekaním utlačenej a zľadovatelej vrstvy snehu. 

 
     Schodnosť verejných priestranstiev a peších trás je zabezpečená: 

- odhŕňaním snehu na okraj vozovky, 
- posypom inertným materiálom (chodníky možno posypať chemickým resp. zmesou 

inertného a chemického materiálu len pri odstraňovaní poľadovice a zľadovatelej vrstvy 
snehu), 

- sekaním utlačenej a zľadovatelej vrstvy snehu, 
- odvozom snehu z vybraných verejných plôch, 
- uvoľňovaním priľahlých kanalizačných vpustov na odtok vody. 

 
     Uvedené spôsoby pri zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti je nutné vykonávať takým 
spôsobom, aby činnosť sama a jej dôsledky nezhoršovali životné prostredie. 
 


