
Operačný plán  

mestskej časti Bratislava -Vajnory pre zimnú údržbu miestnych  

komunikácií a verejných priestranstiev  v zimnom období 2018 / 2019 
 

Operačný plán zimnej údržby komunikácií a verejných priestranstiev obsahuje organizačný 

a technický spôsob prípravy komunikácií tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť komunikácií v zmysle 

platných právnych predpisov počas celého zimného obdobia, a to v čo najkratšom čase, pri dodržaní 

zásad hospodárností. Zimné obdobie pre tento operačný plán začína dňom 15. 11. 2018 a  končí 

31. 03. 2019, pokiaľ vplyvom poveternostných podmienok Štáb zimnej služby nerozhodne inak. 
 

V rámci mestskej časti Bratislava-Vajnory sa v čase zimného obdobia vykonáva zimná údržba 

v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien 

a doplnkov a v zmysle štatútu hl. mesta SR Bratislavy na komunikáciách uvedených v prílohe 

operačného plánu zimnej údržby číslo 2 a verejných priestranstvách nasledovne :   
 

A. komunikácie I. a II. triedy (cesty a komunikácie s MHD). Zimnú údržbu týchto ciest 

a komunikácií zabezpečuje správca pozemných komunikácií - Hlavné mesto SR Bratislava 

(magistrát hl. mesta SR Bratislavy) (Príloha operačného plánu zimnej údržby číslo 3).  

B. komunikácie III. a  IV. triedy miestneho významu a vybraté verejné priestranstvá. Zimnú údržbu  

zabezpečuje Mestská časť Bratislava - Vajnory dodávateľsky, na základe zmluvy o vykonávaní  

zimnej údržby  a čiastočne  vlastnými  pracovníkmi  a prostriedkami. (Príloha operačného plánu 

zimnej údržby číslo 1) 

C. chodníky – údržbu a čistenie chodníkov v správe mestskej časti  Bratislava – Vajnory vykonáva 

Miestny úrad Vajnory. Údržbu a čistenie zostávajúcich chodníkov vykonáva príslušný majiteľ 

alebo správca pozemku (nehnuteľnosti).  
 

Spôsob zabezpečenia zimnej údržby jednotlivých komunikácií a ciest v správe mestskej časti 

Bratislava - Vajnory:  

 

Podľa platných predpisov je komunikácia zjazdná vtedy, ak je úprava vykonaná aspoň v jednom 

jazdnom pruhu o šírke 3 metre v jednom smere jazdy. 

 
 

1. Pluhovanie ciest – časový limit do 4 hodín po začatí intenzívneho a neustáleho sneženia a po 

nahlásení výjazdu na dispečing dodávateľa. Počas sneženia sa vykonáva priebežne tak, aby bola 

zabezpečená prejazdnosť komunikácie minimálne v jednom jazdnom pruhu a  prejazdnosť 

komunikácie v celej šírke najneskôr do 12 hodín po ukončení sneženia. 

2. Odhŕňanie chodníkov a ostatných verejných priestranstiev – časový limit do 4 hodín po začatí 

sneženia a priebežne podľa aktuálnej poveternostnej situácie. 

3. Preventívny posyp – druh posypu - podľa aktuálnej situácie a predpovede počasia, pri 

chemickom posype spotreba soli od max. 20 g/m
2 

. Pri chemickom posype sa uprednostňuje 

použitie MgCl2. 

4. Likvidačný posyp – použije sa posypový materiál podľa aktuálnej poveternostnej situácie 

(chemický posyp alebo inertná zmes). Pri chemickom likvidačnom posype - spotreba materiálu 

max. do 40g/m
2
, po predchádzajúcom odsúhlasení  kompetentným  pracovníkom  mestskej časti. 

5. V prípade, že nie je v možnostiach mestskej časti likvidovať kalamitný stav, starosta  mestskej  

časti, ako náčelník štábu zimnej služby, vyhlási povinnosť organizáciám na katastrálnom území 

Vajnory,  poskytnúť techniku a ľudské zdroje na odstraňovanie kalamitnej situácie  (§ 6 ods. 3 

zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). 
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6. Zo zimnej údržby je vyňatá komunikácia Na doline, a to v úseku od mostíka po koniec pri  

Kujovičove. Komunikácie v rekreačnej oblasti pri Vajnorských jazerách. 

7. Zo zimnej údržby v mestskej časti Bratislava - Vajnory  sú  vyňaté chodníky  v miestnych  

parkoch.  

 

Zjazdnosť cestných komunikácií podľa zoznamu v prílohe č. 1, vykonáva zmluvný dodávateľ: 

1. posypom chemickým alebo inertným materiálom, ich zmesou, podľa poveternostných 

a ekologických podmienok. 

2. pluhovaním, frézovaním alebo zametaním snehu ku  krajniciam  komunikácií. 

3. sekaním utlačenej a zľadovatenej vrstvy snehu. 

4. odvozom snehu z vybratých komunikácií v prípade potreby. 

 

Schodnosť chodníkov vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava – Vajnory a vybratých 

chodníkov a ostatných verejných priestranstiev sa vykonáva s použitím malej mechanizácie a vo 

väčšine prípadov ručne. Mestská časť Bratislava – Vajnory vykonáva činnosti na zabezpečenie 

vykonávania zimnej údržby na chodníkoch a verejných priestranstvách, v správe mestskej časti 

Bratislava Vajnory (ďalej iba chodníkoch )  v čase od 06.00 hod. rannej do 21.00 hod. večernej. 

V sobotu a nedeľu v čase od 7,00 do 20,00 spočívajúce v: 

 

- zabezpečení schodnosti chodníkov posypom inertným alebo chemickým materiálom, 

prípadne ich zmesou, podľa poveternostných a ekologických podmienok v čase od 06.00 

hod. rannej do 21.00 hod. večernej. V sobotu a nedeľu v čase od 7,00 do 20,00. 

- zabezpečení odhŕňania snehu a rozbíjania ľadu na chodníkoch, do šírky 1 m, pokiaľ je to 

možné na okraj chodníkov a uvoľňovaním priľahlých kanalizačných vpustov na odtok vody, 

uvoľňovaním priechodov pre chodcov.  

- sekaním  utlačenej a  zľadovatenej  vrstvy  snehu a zabezpečení rozbíjania ľadu na 

chodníkoch, do šírky 1 m, pokiaľ je to možné. 

 

V prípade spádu snehu zo šikmej strechy, porastov a drevín, alebo iného než obvyklého zasneženia, 

prípadne zamrznutú vodu vytečenú počas odmäku z odkvapov, je povinný odstrániť vlastník alebo 

správca nehnuteľnosti susediacej s komunikáciou z ktorej k spádu došlo, do 24 hodín od vzniku 

stavu.  

Vlastník alebo správca nehnuteľnosti susediacej s komunikáciou je povinný vykonať opatrenia na 

predchádzanie a zamedzenie spádu snehu zo šikmej strechy, porastov a drevín, alebo iného než 

obvyklého zasneženia, prípadne zamŕzaniu vody vytekajúcej počas odmäku z odkvapov. 
 

 

Chodníky vo vlastníctve alebo v správe mestskej časti Bratislava – Vajnory sú rozdelené podľa 

stupňa dôležitosti na skupiny podľa prílohy operačného plánu zimnej údržby číslo 4 podľa tohto sa 

určuje poradie a termíny zimnej údržby.  

 

V 1. poradí fialová zóna sa vykonáva zimná údržba so začiatkom do 4 hodín od spádu snehu.  

V 2. poradí oranžová zóna sa vykonáva zimná údržba po ukončení prác na chodníkoch 1. 

poradia. 

V 3. poradí modrá zóna sa vykonáva zimná údržba po ukončení prác na chodníkoch 1. a 2. 

poradia   

V 4. poradí žltá zóna sa vykonáva zimná údržba po ukončení prác na chodníkoch 2. a 3. 

poradia   
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        V prípade voľných  kapacít  a podľa možností pracovníkov a techniky sa vykonáva 

údržba ostatných plôch a prípadné dočisťovanie. 

 

 

Zimnú údržbu komunikácií, ciest a verejných priestranstiev riadi, koordinuje a kontroluje 

Štáb zimnej služby Mestskej časti Bratislava -Vajnory. 

 

Vyhlasovanie a odvolávanie stupňov aktivít: 

 

1. Údržbu pri bežných podmienkach zabezpečuje správca komunikácie priebežne prostredníctvom 

zmluvného partnera a  vlastnými prostriedkami. Činnosť za mestskú časť koordinuje, vedie 

dennú evidenciu o vykonaných prácach, denne a priebežne kontroluje plnenie podmienok 

zmluvného dodávateľa  zimnej služby, sleduje a eviduje poveternostnú situáciu a  denné 

hlásenie podáva náčelníkovi štábu  – vedúci dispečingu  Bc. Ivan Görcs..  

Za zmluvného dodávateľa práce sleduje, koordinuje, výjazdy eviduje a podáva hlásenie osoba 

poverená dodávateľom – Ondrej Brázdilík . 

Pri mimoriadnych poveternostných podmienkach sa vyhlasujú 3 stupne aktivít, a to: 

I. stupeň aktivity - pri očakávanej zvýšenej zrážkovej činnosti podľa predpovede 

hydrometeorologického ústavu (zvýšené a trvalé sneženie, mrznúci dážď, mrholenie, 

sneženie so zosilneným vetrom, lokálne zvýšený výskyt poľadovice, zvýšené množstvo 

mrznúcej vody stekajúcej z okolitých priestranstiev, iné závady v zjazdnosti komunikácie 

spôsobené počasím, ktoré nie je možné predvídať)  

 Pri vyhlásenom prvom stupni sú v pohotovosti zmluvný partner (dodávateľ prác) 

a vlastné sily a mechanizmy mestskej časti  Vajnory. 

II. stupeň aktivity nastáva pri vytrvalejšom snežení, keď sa na vozovke vytvára neutlačená 

vrstva snehu do výšky 10 cm, ktorá tvorí prekážku v jazde jednostopých vozidiel, 

nemotorovým vozidlám alebo motorovým vozidlám v stúpaniach, pri tvorbe snehových 

jazykov a závejov, vytvorením sa súvislej zľadovatenej vrstvy v dôsledku mrholenia 

alebo mrznúceho dažďa. Pri vyhlásenom druhom stupni sú v pohotovosti zmluvný 

partner (dodávateľ prác) a vlastné sily a mechanizmy mestskej časti. 

III. stupeň aktivity (stav živelnej pohromy) nastáva pri pretrvávajúcich vytrvalých 

snehových zrážkach a pri silnom vetre vytvárajúcom na komunikáciách prekážky 

v zjazdnosti pre všetky vozidlá. Organizácia zimnej údržby pri vyhlásení III. stupňa 

aktivity (stav mimoriadnej situácie - zimnej kalamity) je riadená Okresným úradom v 

Bratislave. 

 

I. a II. stupeň aktivity vyhlasuje a odvoláva náčelník štábu zimnej služby, v čase jeho neprítomnosti 

jeho zástupca. 

III. stupeň  vyhlasuje náčelník po zvolaní štábu, pričom organizácia zimnej údržby pri vyhlásení III. 

stupňa aktivity (stav mimoriadnej situácie - zimnej kalamity) je riadená Okresným úradom v 

Bratislave.  
 

Strojné zabezpečenie výkonu zimnej údržby komunikácií a ciest bude nasledovné: 

- zmluvný partner –  traktor s radlicou (rozmetadlom) 

- nakladač UNC 060 s nakladacou radlicou  (MČ Vajnory) 

- multikár M 26- AL so snehovou radlicou   (MČ Vajnory) 

- viacúčelové komunálne vozidlo HAKO (MČ Vajnory) 

- viacúčelová pracovná zostava Vari (MČ Vajnory) 
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Personálne zabezpečenie zimnej údržby komunikácií bude v zložení: 

1. štáb zimnej služby 

2. zmluvný dodávateľ prác 

3. vodiči MÚ -  4 pracovníci 

4. ručné čistenie - 8 pracovníkov mestskej časti (Jozef Kminiak, Karol Mesároš, Jaroslav 

Pilný, Dominik Bednár, Jaroslav Jandík, Ladislav Prídený, Mário Hržič a Kristián Hržič).   

5. Brigádnici v zimnej pohotovosti. (Príloha operačného plánu zimnej údržby číslo 5) 
 

Povinnosti osôb zaradených do zimnej služby 
 

1. Dodávateľ zimnej údržby (zmluvný dodávateľ) Poľnohospodárske družstvo Vajnory, 

Hospodárska 9, 831 07 Bratislava vykonáva zimnú službu podľa podpísanej  Zmluvy č. 

145/2018/Z a priloženej platnej cenovej ponuky, v rozsahu prílohy č. 1 zmluvy - „Zoznam 

miestnych komunikácií“. Kontaktná osoba za dodávateľa zimnej služby je Ondrej Brázdilík,  

tel. kontakt 02/4371 2200, alebo mobil 0908 799 211. 
 

Náčelník zimnej služby, alebo ním poverený zástupca vydáva pokyn zmluvnému 

dodávateľovi na vykonanie zásahu a súčasne stanoví,  v  akom rozsahu bude zásah  v  

mestskej časti  Bratislava -Vajnory realizovaný.  
 

2. Dispečing mestskej časti: (Bc. Ivan Görcs), vedúci referátu hospodárskej správy): 

 sleduje meteorologickú situáciu na základe predpovedí počasia pravidelne 5
00

 ,10
00 

,16
00

, 

23
00 

hod.,  v prípade nepriaznivej predpovede aj o 03
00

 hod., 

 vyhodnocuje priebežne zjazdnosť komunikácií a schodnosť chodníkov a verejných 

priestranstiev,  

 uvádza do pohotovosti vlastné zdroje mestskej časti pri zhoršení meteorologickej situácie, 

 kontroluje stav a pripravenosť mechanizmov, posypového materiálu a pod.,  

 lokálne koordinuje činnosť mechanizmov a personálu pri výkone zásahu,  

 vedie evidenciu zápisov v knihe zimnej služby (poveternostné podmienky, vykonané úkony,    

pohotovosť, zásah, posypový materiál, vyhlásenie a  odvolanie stupňov aktivity, iné závady 

pri  výkone zimnej služby), 

- s tajomníkom štábu zimnej služby vykonáva kontrolu zabezpečenia zimnej služby 

zmluvným  partnerom, 

 hlási nedostatky a závady v  zimnej službe tajomníkovi štábu a spolupracuje s príslušníkmi   

mestskej polície. 

 

3. Brigádnici v zimnej pohotovosti. 

- pohotovosť brigádnikom vyhlasuje náčelník štábu zimnej služby, v čase jeho neprítomnosti 

jeho zástupca alebo dispečing MČ podľa dostupných informácií, hlásení a aktuálneho stav 

poveternostnej situácie. 

- osoby zaradené do pohotovosti sú po vyhlásení pohotovosti povinné zdržiavať sa 

v pracovnom dosahu a dostupnosti pre oznámenie o začatí výkonu zimnej údržby. 

- osoby zaradené do pohotovosti sú povinné dostaviť sa na určené miesto v práceschopnom 

stave a do 30 minút od oznámenia začať s výkonom zimnej údržby na pridelenom úseku. 

 

Termín zabezpečenia zimnej služby podľa zmluvy:  od 15. 11. 2018 do 31. 03 .2019 
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Štáb zimnej služby mestskej časti, kontakty a dispečingy zimnej služby 
 

náčelník štábu:            Ing. Ján Mrva, starosta 

                                       Tel.:  02/212 95 211,  

 

zástupca náčelníka:  Ing. Tomáš Kulka, vedúci   

oddelenia vnútornej správy  

     

 
 

tajomník:   Ing. Soňa Molnárová,  

zástupca starostu    
 

členovia štábu:  Bc. Ivan Görcs, 0911 630 491 

 

dispečing MĆ:    Bc. Ivan Görcs, vedúci referátu hospodárskej správy 

0911 630 491,  +421 2 21 29 52 53 

    Jozef Kminiak 

    Jaroslav Pilný,  
 

dispečing magistrátu:          02/5935 67 86,  0902 985 887  dispecing@bratislava.sk 

 

 

 

                              Ing. Ján Mrva 

     starosta 

                Mestskej časti Bratislava -Vajnory 

 

Spracoval:  Bc. Ivan Görcs 

Bratislava dňa 27. 11. 2018  


