
Informácia o príprave zimnej služby 2015-2016 

v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečuje zimnú službu prostredníctvom Miestneho 

podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, podľa rozsahu zimnej údržby v zmysle „Operačného 

plánu zimnej služby na zimnú sezónu 2015/2016. Operačný plán zimnej služby je riadiacim 

dokumentom zimnej služby  pre riadenie zimnej údržby v bežných zimných podmienkach 

a v mimoriadnych situáciách. Je vypracovaný v súlade so zákonom 135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon), v znení neskorších predpisov, Štatútom hlavného mesta SR Bratislavy 

a Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2014, o čistote a poriadku na území mestskej časti Bratislava-

Petržalka. Zimná pohotovosť sa začína 15. novembra 2015  a končí 15. marca 2016. Uvedený 

termín môže byť ovplyvnený mimoriadnymi poveternostnými vplyvmi. V prípade nepriaznivých 

poveternostných podmienok operačný štáb zimnej služby určí termín nástupu a ukončenia zimnej 

služby mimo dohodnutých termínov.  

 Rozsah zimnej údržby zabezpečenej Mestskou časťou Bratislava-Petržalka 

prostredníctvom Miestneho podniku verejnoprospešných služieb zahŕňa :  

a/ Chodníky pridelené rozpisom v spolupráci s oddelením nakladania s majetkom, oddelením 

životného prostredia Miestneho úradu mestskej časti  Bratislava-Petržalka s prevahou 

chodníkov pozdĺž komunikácií III. triedy, 

b/ Prístupová komunikácia k nemocnici na Antolskej ulici , 

c/ Prístupové chodníky k MŠ, zdravotným zariadeniam,  DSS Medveďovej 21 a DD 

Poloreckého, Memory a Stredisko soc. služieb Mlynarovičova, 

d/ Schodiská k  terasám v správe mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

e/ Komunikácie III. triedy a priľahlé parkoviská v správe  mestskej časti  Bratislava-

Petržalka, 

f/ Chodníky priľahlé pozdĺž komunikácií II. triedy, v zmysle Cestného zákona,  

V prípade voľných kapacít iné chodníky a plochy podľa zmlúv s ich správcami, prípadne majiteľmi. 

Rozsah zimnej údržby zabezpečenej Hlavným mestom SR Bratislava zahŕňa: 

 

Pri zabezpečovaní zimnej služby spolupracuje mestská časť s Magistrátom hlavného mesta SR 

Bratislavy, ktorý zabezpečuje zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií I. a II. triedy, zástavok 

MHD, uvoľňuje prechody pre chodcov a  kanalizačné vpusty. 

To všetko v súlade so schváleným „Operačným plánom zimnej služby hlavného mesta SR Bratislavy“ 

na rok 2015-2016. 

Rozsah zimnej údržby  zabezpečenej v zmysle §6, VZN č. 2/2014 zo dňa 25.02.2014 zahŕňa : 

 

Chodníky, vrátane plôch na terasách, ktoré sú priľahlé k obytným stavbám, alebo 

podnikateľským objektom, s povinnosťou ich správcov, alebo majiteľov vykonávať zimnú 

údržbu týchto plôch.  

 

Občania môžu vzniesť svoje telefonické podnety na „bielej linke“ na telefónnom čísle 

02/63820158. 

 

Organizácia a riadenie zimnej služby v mestskej časti Bratislava-Petržalka  

 Zimnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev bude riadiť Štáb zimnej služby pre MČ 

Bratislava-Petržalka na rok 2015-2016.  

 



Štáb zimnej služby pre MČ Bratislava-Petržalka na rok 2015-2016: 

 Meno  a priezvisko    Funkcia  Kontakt 

1. Ing. Miroslav Štefánik   náčelník  0911 466 38 

 prednosta MÚ         

2. Ing. Martin Füzek   člen  

 riaditeľ Miestneho podniku VPS 

3.  Ing. Zuzana Juhásová   člen   0903 446 609 

 vedúca oddelenia ŽP 

4. Mgr. Ladislav Fatura   člen    0911 921 70 

 veliteľ OS MsP Petržalka  

5. Miroslav Blaha    člen    

 inšpektor VP 

6.  Antonín Štaffa     člen 096 577 

 inšpektor VP  

7. Ing. Drahomír Janto, PhD.  člen 516 327 

 inšpektor VP 

8. Marián Fencik    člen    

 inšpektor VP 

9. Ing. Ladislav Milincký   člen   

 referent na odd. ŽP 

 
 Členovia Štábu zimnej služby 2015-2016 sú menovaní starostom mestskej časti Bratislava-

Petržalka. Za činnosť štábu zodpovedá náčelník. Členovia štábu sú povinní dostaviť sa po vyrozumení 

v určený čas na miesto zasadnutia štábu.  

Štáb zimnej služby MP VPS  pre rok 2015-2016 v zložení: 

 Meno  a priezvisko    Funkcia   Kontakt 

Ing.Martin Fűzek  riaditeľ- náčelník ZS MP VPS Petržalka 

Dušan Záhorský  1. dispečer  

Dušan Vnenčák  2. dispečer  

Roman Beleš  3. dispečer  

  

 Štáb zimnej služby MP VPS je podriadený Štábu zimnej služby MČ Bratislava-Petržalka.  

 Kontrolu dodržiavania všeobecne záväzného nariadenia č. 2/2014 o dodržiavaní čistoty 

a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Petržalka bude vykonávať mestská polícia v spolupráci 

s inšpektormi verejného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Petržalka. 

 Zmyslom týchto opatrení je zabezpečenie organizačnej a technickej prípravy a výkon údržby 

pozemných komunikácií v zimnom období tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť a schodnosť 

komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev.                                                                                                 

Príloha: Operačný plán zimnej údržby MP VPS 2015-2016 

V Bratislave, 19. 11. 2015 

Vypracovalo: oddelenie životného prostredia 

 


