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ZÁKLADNÝ  MATERIÁL

EKO-podnik  verejnoprospešných  služieb,  ako  správca  majetku  je  povinný  počas 
zimných  mesiacov  zabezpečiť  zjazdnosť  a  schodnosť  verejných  komunikácií,  priľahlých 
komunikácií a verejných plôch a ich údržbu.

 

Pre  zabezpečenie  bezproblémového  výkonu  verejnoprospešných  služieb  boli 
vykonané nasledovné činnosti a opatrenia:

Vnútropodnikové:
1. spracovanie  Operačného  plánu  zimnej  údržby  s  aktualizáciou  činností 
s prihliadnutím  na  meniace  sa  vonkajšie  faktory  –  pribúdanie  udržiavaných  plôch, 
vyradenie nepoužiteľnej techniky, zaradenie novej techniky ... ;
2. zabezpečenie  technickej  prípravy,  personálneho  obsadenia,  strojového  a 
materiálového vybavenia;
3. zriadenie  podnikového  štábu  zimnej  služby, dispečingu  zimnej  služby, 
informačnej služby.

Verejné:
1. zverejnenie  Operačného  plánu  zimnej  údržby  komunikácií,  peších  komunikácií  a 
verejných priestranstiev na zimné obdobie 2016/2017,  obsahujúcom všetky informácie 
súvisiace so zabezpečením zimnej údržby;
2. zverejnenie informácie o zahájení zimnej údržby;
3. priebežné zverejňovanie informácií o priebehu zimnej údržby;
4. zverejnenie informácie o ukončení zimnej údržby.

Pre zabezpečenie výkonu verejnoprospešných služieb počas zimnej údržby bolo 
k dispozícii nasledovné  personálne, materiálne a strojové vybavenie:

1. 23 vodičov, 4 závozníkov, 4 pracovníci servisu a opravy a 44 pracovníkov na ručné 
čistenie majetku mestskej časti;
2. 261,8 ton posypovej soli,  8 ton ekologickej soli,  10 ton zeolitovej drvy a 63,7 ton 
kamennej drvy;

3. 9  vozidiel  na  priame  zabezpečenie  strojového  odpratávania  snehu 
a posypu komunikácií, 

7 technických prostriedkov na zabezpečenie strojového odpratávania snehu,
adekvátny počet ručného náradia na zabezpečenie manuálneho odpratávania snehu.

Priebeh zimnej údržby komunikácií  III. a IV. kategórie, peších komunikácií a 
verejných priestranstiev na zimné obdobie 2016/2017:



1. 15.11.2016 –  spustenie  vnútropodnikových  postupov  na  zabezpečenie  príprav  na 
zimnú sezónu 2016/2017
2. 15.11.2016 –  zabezpečenie  operatívnych  skládok  posypového  materiálu  na 
jednotlivých útvaroch podniku;
3. 15.11.2016 –  zabezpečenie rozvozu posypovej  soli  do soľných hniezd  v kritických 
úsekoch miestnych komunikácií;
4. 21.11.2016 – zabezpečenie rozvozu posypovej soli do soľných hniezd v materských a 
základných školách, v knižniciach, v denných centrách;
5. 14.12.2016 - zahájenie 24-hodinovej zimnej služby, t. j. plná personálna a technická 
pohotovosť;
6. 18.12.2016 –  vyhlásenie  I.  situačného  stupňa,  t.  j.  zahájenie  stálej  24–hodinovej 
dispečerskej služby;
7. 13.01.2017 - doplnenie posypovej soli do soľných hniezd v materských a základných 
školách,  v  knižniciach,  v denných centrách  a  soľných hniezdach v kritických úsekoch 
miestnych komunikácií;
8. 06.02.2017 –  rozvoz ekologickej soli /výmena posypovej soli za ekologickú soľ/ do 
soľných hniezd  v materských  a základných  školách,  v knižniciach,  v denných  centrách 
a soľných hniezdach v kritických úsekov miestnych komunikácií;
9. 28.02.2017 – ukončenie zimnej služby;
10. Spotreba posypového materiálu je zaznamenaná v nasledujúcej tabuľke.

Údaje k zimnej údržbe 2016/2017
materiál (spotreba) – komunikácie množstvo / ton   
posypová soľ 261,8     
ekologická soľ 8
zeolitová drva 10
kamenná drva 63,7   

Počas trvania zimnej údržby komunikácií  v sezóne 2016/2017 nebola zaznamenaná 
žiadna  mimoriadna  udalosť  ani  výnimočné,  neštandardné  sťažnosti  v súvislosti  s 
nedostatočným zabezpečením výkonu verejnoprospešných prác.

Materiál bol prerokovaný v komisiách MZ MČ B-NM a v MR MČ B-NM dňa 30.5.2017.
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