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Vyhodnotenie 

zimnej služby v mestskej časti Bratislava-Petržalka 

v  sezóne 2015-2016 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Mestská časť Bratislava-Petržalka zabezpečovala zimnú údržbu na miestnych komunikáciách 

III. a IV. triedy, vybraných chodníkoch a verejných priestranstvách prostredníctvom  Miestneho 

podniku verejnoprospešných služieb Petržalka, a to na základe „Operačného plánu zimnej údržby na 

rok 2015-2016“. 

 

Zimnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev riadil Štáb zimnej služby pre MČ 

Bratislava-Petržalka na rok 2015-2016 v zložení:  

 

 Meno  a priezvisko     Funkcia  Kontakt 

1. Ing. Miroslav Štefánik     náčelník  0911 466

 prednosta MÚ         

2. Ing. Martin Füzek     člen  

 riaditeľ Miestneho podniku VPS 

3.  Ing. Zuzana Juhásová     člen   0903

 vedúca oddelenia ŽP 

4. Mgr. Ladislav Fatura     člen    0911

 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 

 

Štáb zimnej údržby miestneho podniku VPS podriadený Štábu zimnej údržby MČ Bratislava-Petržalka 

pracoval v zložení:  

 

 Meno  a priezvisko     Funkcia   Kont 

1. Ing.Martin Fűzek  riaditeľ- náčelník ZS MP VPS Petržalka 

2.         Dušan Záhorský  1. dispečer  

3.         Dušan Vnenčák  2. dispečer  

4.         Roman Beleš  3. dispečer  

   

 Zahájenie zimnej služby bolo 15. novembra 2015 a ukončenie 15. marca 2016. Počas tohto 

obdobia bolo uskutočnených 7 výjazdov s nasadením všetkej prevádzky schopnej techniky 

a zamestnancov MP VPS podľa operačného plánu zimnej údržby 2015/2016. Pracovná pohotovosť 

zamestnancov bola vyhlasovaná operatívne na základe meteorologických predpovedí hlavne 

v mesiacoch december, január a február. V období zabezpečovania zimnej služby MP VPS technicky 

pripravil všetku techniku, ako aj sa staral o jej prevádzkyschopnosť a pripravenosť na zásahy 

a neočakávané havarijné stavy riešil  operatívne nasadzovaním náhradnej techniky. 

 

Vo vyčíslení materiálových nákladoch pri pohonných hmotách je vyčíslená skutočná spotreba 

iba pri zásahoch. Celkovo MP VPS vďaka miernej zime a napriek nie celkom vyhovujúcemu stavu 

techniky a poddimenzovanému stavu zamestnancov zvládol zimnú službu 2015/2016 bez výrazných 

problémov a nedostatkov v súlade s operačným plánom. 

 

Počet výjazdov 7 

Spotrebovaná soľ        92 ton 

Pohonné hmoty 1095 l  

 



 

Účet 

Program Zimná údržba  - oprava a údržba komunikácií 

Názov účtu Rozpočet 2015/2016 

501 300 Prevádzkové stroje, náradie 16,00 

501 400 Všeobecný materiál 173,09 

501 500 Posypová soľ 10 785,21 

501 600 ND, oleje, pneumatiky 5 216,00 

501 700 Pohonné hmoty 1 332,46 

  Materiálové náklady spolu: 17 522,76 

511 xxx Opravy a údržba 2 055,00 

518 xxx Ostatné služby  1 926,80 

521 100 Mzdy 52 993,00 

521 200 Pracovná pohotovosť 11 010,40 

524 xxx Odvody 20 146,00 

527 400 Pracovné odevy 437,57 

  Spolu eur: 123 614,29 

 

  

  Pri zabezpečovaní zimnej služby spolupracovala mestská časť s Magistrátom hlavného mesta 

SR Bratislavy, ktorý zabezpečoval zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií I. a II. triedy 

a prejazdných úsekov ciest I. až III. triedy, komunikácií pre peších, schody, lávky, chodníky, a to 

v súlade so schváleným „Operačným plánom zimnej údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy 

a neprejazdných úsekov ciest na území hlavného mesta SR Bratislavy“ na rok 2015-2016. 

 

 Oddelenie životného prostredia pred začatím zimnej pohotovosti oslovilo jednotlivých 

správcov bytových domov pôsobiacich na území mestskej časti, zodpovedných za zimnú údržbu pre 

rok 2015-2016 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 2/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na 

území mestskej časti Bratislava–Petržalka. Bolo oslovených 77 správcov bytových domov, ktorí 

spravujú bytové domy  v našej mestskej časti za účelom aktualizácie databázy kontaktov na 

zodpovedné osoby za zimnú službu 

 

 Priebeh zimnej sezóny 2015/2016 ukázal, že dodané mapové podklady súžiace zimnému štábu 

ako aj verejnosti a správcom bytových domov nekorešpondujú s aktuálnymi požiadavkami zimnej 

služby kladenými na správcov nehnuteľností vyplývajúcich z Všeobecne záväzného nariadenia 2/2014 

o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava – Petržalka. Do ďalšej zimnej 

sezóny bude potrebné tieto mapové podklady zaktualizovať v spolupráci s oddelením nakladania 

s majetkom.  

 

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

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

s poverenými pracovníkmi Miestneho úradu Petržalka (inšpektori verejného poriadku). Na záver treba 

skonštatovať, že v uplynulej zimnej sezóne nebolo potrebné riešiť právnické osoby za porušenie vyššie 

citovaného VZN v správnom konaní.  

 

 

 

Dňa 4. 4. 2016 

 

Vypracoval: 

Ing. Martin Füzek 

Ing. Ladislav Milincký 

Ing. Zuzana Juhásová 

 


