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Vyhodnotenie zimnej služby 2010/2011 

 
Pre  zabezpečenie zjazdnosti miestnych komunikácií III. a IV. kategórie  peších 

komunikácií a verejných priestranstiev v mestskej časti Bratislava - Nové Mesto bol 

spracovaný operačný plán zimnej služby, ktorý Miestne zastupiteľstvo schválilo na svojom 

zasadnutí dňa 12. októbra 2010. V rámci spracovaného materiálu bol zriadený aj Štáb zimnej 

údržby komunikácií. V tomto pláne sú podľa intenzity poveternostných podmienok 

rozpracované situačné stupne, časové limity zásahov a technologický postup výkonov. 

V zmysle uznesenia Miestneho zastupiteľstva bolo vykonané úvodné stretnutie 

členov štábu ZS dňa 05. novembra 2010, kde pod vedením starostu mestskej časti bola na 

EKO - podniku VPS vykonaná kontrola mechanizmov a ukážka ich pripravenosti na ZS                   

a následne boli vymedzené úlohy jednotlivých členov štábu. 

Zimná údržba miestnych komunikácií bola oficiálne zahájená dňom 26. 11. 2010         

a podľa poveternostných podmienok trvala do 07. 03. 2011. Vzhľadom na výrazné oteplenie 

bola zimná údržba na príkaz riaditeľa EKO – podniku VPS prerušená v dňoch                      

15. 01. - 23. 01. 2011. Od začiatku zimnej údržby komunikácií,  t. j. od 26. 11. 2010 do            

07. 03. 2011 sme zaznamenali spolu 25 snehových dní, pri ktorých sa uskutočnilo 126 

výjazdov zimnej techniky, ktorá zasahovala na celom území mestskej časti, najmä však               

v kopcovitom teréne na území Kramárov a Koliby. Na zabezpečení zimnej údržby sa 

podieľali aj pracovníci divízie zelene, ktorí zabezpečovali schodnosť chodníkov, schodov             

a lávok na území mestskej časti. V priebehu zimnej údržby bolo spotrebovaných 520 ton soli 

a 27 ton kamennej drte. Pred začiatkom zimnej služby bolo preventívne rozdelených                    

a uložených viac ako 150 ks vriec so soľou  v materských a základných školách,                          

v knižniciach, v kluboch dôchodcov a soľných hniezdach v kritických úsekoch miestnych 

komunikácií (Pyrenejská, Vančurova, Chrasťová, Lopenícka, Bellova, Cesta na Kamzík, 

Brusnicová, Čremchová a ďalšie), ktoré mali byť v prípade potreby použité na urgentný 

posyp chodníkov a komunikácií. V priebehu zimnej služby boli vrecia podľa potreby 

dopĺňané. 

Počas zimnej služby 2010/2011 zistili inšpektori verejného poriadku Miestneho 

úradu Bratislava - Nové Mesto v rámci výkonu svojej služby porušenie Všeobecne záväzného 

nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1996 o dodržiavaní čistoty a poriadku 

na územní mestskej časti v znení neskorších zmien a doplnkov nesplnením si povinnosti 

uloženej v ustanovení § 6 ods. 4 citovaného nariadenia v 275 prípadoch. Zistené nedostatky sa 

po upozornení správcov jednotlivých objektov priebežne odstraňovali. 

Hliadky Okresnej stanice Mestskej polície Bratislava - Nové Mesto zistili porušenie 

Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Nové Mesto č. 4/1996 v znení 

neskorších zmien a doplnkov nesplnením si povinnosti uloženej v ustanovení § 6 ods. 4 

citovaného nariadenia v 126 prípadoch, z ktorých bolo 85 prípadov riešených napomenutím, v 

22 prípadoch bola uložená bloková pokuta a v 19 prípadoch bolo podané oznámenie na 

správne konanie 
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