
Komunikácie III. a IV. triedy, na ktorých zabezpečuje zimnú 
údržbu MČ BA ZB:

Sled 1:   Ulica Pri Vápenickom potoku, lokalita Strmý vŕšok, 
Prídavkova ulica, Tešedíkova (horná časť) Pútnická 
ulica + okolo cintorína, Donská ulica, Nevská ulica; 
Bratislavská ulica (pri rezidencii);

Sled 2:   Vrbánska ulica, Sekýľska ulica, Kollárova ulica,  
Rošického ulica, Čsl. tankistov (dolný koniec),  
Trstínska ulica, Záhumenská ulica; Brumovická 
ulica, Ulica Jána Raka;

Sled 3:   Na Vlkovkách, Ulica Pavla Blaha, Ulica Jozefa Va-
chovského, Plavecká ulica, Plukovníka Prvoniča, 
Štefana Rozsívala, Štefana Majera, Podkerepušky 
(hlavná cesta), Zákutie 

Zimnú údržbu ciest I. a II. triedy zabezpečuje Magistrátom 
hl. mesta SR Bratislavy:
Čsl. tankistov (horná časť), Pútnická (dolná časť), Tešedíko-
va, Záhorská, Gbelská, Hargašova, Tatranská, Bratislavská.

Zabezpečenie zimnej údržby chodníkov na území MČ podľa 
dôležitosti je nasledovné: 

Sled 1:   Hargašova ulica, Gbelská ulica, Ulica Českosloven-
ských tankistov, Tešedíkova ulica; 

Sled 2:   Tatranská ulica, Rošického ulica, Bratislavská ulica, 
Bratislavská ulica (pri rezidencii), Záhorská ulica, 
Záhumenská ulica, Trstínska ulica, Brumovická ulica;

Sled 3:   Ulica pri Vápenickom potoku, Ulica Pavla Blaha, 
Ulica Jozefa Vachovského, Ulica Štefana Majera, 
Ulica Plukovníka Prvoniča, Ulica Štefana Rozsívala

Dodávateľ je povinný v prípade potreby na výzvu objedná-
vateľa, podľa počasia aj bez výzvy, ak pokrývka snehu dosia-
hne hrúbku vrstvy 5 cm, dodať pre vykonanie úloh zimnej 
údržby komunikácií III. a IV. triedy mechanizmy – traktor 
s radlicou 2 ks, posypové vozidlo aj s posádkami, najneskôr 
do dvoch hodín. Objednávateľ je povinný svoje požiadavky 
hlásiť dodávateľovi telefonicky, alebo osobne. Dodávateľ 
sa zaväzuje vykonať práce odborne, kvalitne a v dohodnu-
tom čase. Zároveň sa zaväzuje používať prostriedky a me-
chanizmy, ktoré sú vhodné a potrebné pre plnenie zmluvy 
a udržiavať ich pripravené k nasadeniu v dobrom technic-
kom stave aj s posádkami v stálej pohotovosti.

Mimoriadne udalosti zimnej kalamity sa budú riešiť v spo-
lupráci s odborom krízového riadenia Obvodného úradu 
v Bratislave, ktorému bude zaslaný prehľad síl a prostried-
kov zimnej služby v Mestskej časti Bratislava – Záhorská 
Bystrica a zloženie štábu zimnej služby mestskej časti pre 
riešenie následkov mimoriadnej situácie – zimnej kalami-
ty. Dodávateľ a pracovníci ekologickej skupiny zabezpečia 
priechodnosť najdôležitejších úsekov a následne aj ostat-
ných komunikácií. 

Chodníky priľahlé k budovám v správe mestskej časti t.j. bu-
dova Miestneho úradu, Požiarna zbrojnica, Zdravotné stre-
disko, Spoločenský dom, Námestie Rodiny, Námestie sv. Pe-
tra a Pavla, verejné priestranstvo na Strmých vŕškoch, úzke 
ulice, uličky a ostatné verejné priestranstvá budú udržiavané 
prostredníctvom 4 pracovníkov ekologickej skupiny. 

V dňoch pracovného voľna sú pracovníci ekologickej skupi-
ny v neustálej pohotovosti.

Prosíme, odhrňte si chodník pred svojím domom. Aj keď 
vám to už zákon neprikazuje, keď chytíte do rúk lopatu 
a odhrniete čo i len krátky úsek pred svojím bydliskom, 
pomôžete našej mestskej časti zabezpečiť lepšiu schodnosť 
chodníkov oveľa rýchlejšie. Počas mimoriadne výdatného 
sneženia alebo v prípade kalamity sa zíde každá pomocná 
ruka. V prípade, že by ste mali záujem dobrovoľne pomôcť, 
kontaktujte nás na tel. č. 0911 896 418. 

Pre potreby zimnej údržby bude pripravený posypový ma-
teriál – 10 ton soli. 

Nahlasovanie potreby v zjazdnosti 
ciest, čistenia možno nahlásiť:

Komunikácie III. a IV. triedy + chodníky
p. Neradovič 0911 896 418
p. Pavlík: 0903 414 177

Komunikácie I. a II. triedy
Magistrát hl. mesta dispečing oddelenia: 
02 593 56 786
0902 985 887
Horúca linka 02 593 56777 v čase od 7:00 do 19:00 alebo 
e-mailom zima@bratislava.sk

Plán zabezpečenia zimnej údržby v Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica
 v zimnom období 2019 – 2020.

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica zabezpečuje údržbu ciest III. a IV. triedy na základe Zmluvy o poskytovaní 
služieb uzavretej s dodávateľom Róbertom Pokorným. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie zjazdnosti komunikácií 
III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica v zimnom období s dôrazom na zabezpečenie likvidácie 
kalamitných situácií. Špecifikáciou predmetu zmluvy je odstránenie snehu z celej šírky vozovky, posyp posypo-
vým, chemickým a inertným materiálom a pohotovosť mechanizmov. Dodávateľ a pracovníci ekologickej skupiny 
zabezpečia priechodnosť najdôležitejších úsekov a následne ostatných komunikácií. V prípade potreby budú kon-
taktovaní tiež členovia Dobrovoľného hasičského zboru, DCM, a aj firmy, ktoré by pri veľkej kalamite zabezpečili 
nakladanie a odvoz snehu (TRAK –BAK, DEKOS).




