EKO-podnik verejnoprospešných služieb, Halašova 20, Bratislava

OPERAČNÝ PLÁN
zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy,
peších komunikácií, chodníkov a verejných
priestranstiev
na zimné obdobie
2019/2020

V súvislosti so zabezpečovaním zimnej údržby miestnych komunikácií v sezóne 2019/2020
príspevkovou organizáciou EKO-podnik verejnoprospešných služieb (ďalej len ako „Organizácia“),
ktorá okrem iného v zmysle Zriaďovacej listiny EKO-podniku verejnoprospešných služieb schválenej
Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v zmysle § 15 ods. 2 písm. h)
Zákona č. 377/1990 o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave vykonáva zimnú údržbu
miestnych komunikácií III. a IV. triedy, verejných priestranstiev, parkovísk, chodníkov a lávok pre
chodcov vo vlastníctve a správe mestskej časti Bratislava – Nové Mesto v súlade s metodickým
postupom a spôsobom a v rozsahu stanovenom Operačným plánom zimnej údržby na zimné obdobie
2019/2020, ktorý je systematicky a opakovane schvaľovaný každoročne Miestnym zastupiteľstvom
mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
a
s odkazom na novú právnu úpravu, ktorú priniesla novela zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) s účinnosťou od 20.05.2018 (ďalej aj ako „Cestný zákon“), v zmysle
ktorej je Organizácia ako správca miestnych komunikácií povinná zabezpečiť odstránenie závad
v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov, ako aj
prenesenie zodpovednosti za škodu spôsobenú v dôsledku neodstránenia týchto závad na správcu
miestnych komunikácií,
Organizácia vypracováva Návrh operačného plánu zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších
komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie, ktorý schvaľovaný pravidelne (ročne)
Miestnym zastupiteľstvom MČ BNM predstavuje metodické nariadenie pre zabezpečovanie
predmetnej údržby.
Ku dňu zverejnenia tohto dokumentu Organizácia z dôvodu nestanovenia metodického
nariadenia nedisponuje aktualizovaným platným Operačným plánom zimnej údržby komunikácií III. a
IV. triedy, peších komunikácií a verejných priestranstiev na zimné obdobie 2019/2020 so
zapracovanou novou právnou úpravou v rámci novely Cestného zákona s účinnosťou od 20.05.2018,
ktorou pribudla Organizácii povinnosť odstraňovania závad v schodnosti miestnych komunikácií
určených pre chodcov ako aj v schodnosti chodníkov, a to konkrétne odstraňovanie závad na
chodníkoch spôsobených snehom a poľadovicou, ktorá v znení pôvodnej právnej úpravy spadala do
povinností správcu alebo vlastníka priľahlej nehnuteľnosti. Z uvedeného dôvodu Organizácia
pristúpila aspoň k zverejneniu Operačného plánu v rozsahu, spôsobe a charaktere zimnej údržby
predchádzajúceho Operačného plánu zimného obdobia 2017/2018.

PLÁN SPOJENIA A PRIJÍMANIA INFORMÁCIÍ
EKO-podnik, Halašova ul. 20
0903 715 991
4425 9188
4437 3850
e-mail riaditeľ podniku

Bc.Stanislav Pavlovič, poverený vedením podniku
tel. sekretariát riaditeľa podniku
fax sekretariát riaditeľa podniku
pavlovic@ekovps.sk

Stredisko dopravy, Zátišie
PODNIKOVÝ DISPEČING PRE KOMUNIKÁCIE A PARKOVISKÁ
0911 455 077
DISPEČER - nepretržitá služba
4425 0189
vrátnica dispečingu
0911 420 315
Čičmanec Rastislav, vedúci strediska
0903 205 224
Baroková Alena, dopravný referent
4425 0189
tel. linka stredisko
e-mail stredisko
ekodoprava@ekovps.sk

Stredisko údržby zelene, Račianska 28
0903 455 907
0903 761 898
5542 3689
e-mail stredisko

Ing. Chrenková Ivana, vedúci strediska
Behro Miroslav, zástupca vedúceho strediska
tel. linka stredisko
ekozelen@ekovps.sk

Stredisko DI, areálu Kuchajda a údržby, Halašova ul 20.
0903 753 459
0903 205 231
4425 9920
e-mail stredisko

Štepianska Helena, vedúci strediska
Bordáčová Monika, zástupca vedúceho strediska
tel. linka stredisko
stepianska@ekovps.sk

Stredisko Tržnica, Šancová ul. 112.
0903 205 233
5542 5945
e-mail stredisko

Ondrušek Igor, poverený vedením strediska
tel. linka stredisko
ekotrznica@ekovps.sk

Stredisko Lanová dráha Železná studnička – Kamzík
0915 068 226
0910 922 319
5479 2503
e-mail stredisko

Hanečka Milan, vedúci/manažér strediska
Malinič Jozef, zástupca vedúceho strediska
priama tel. linka dolná stanica LD
ekolanovka@ekovps.sk

Stredisko dopravy, Zátišie
ZIMNÁ ÚDRŽBA
/komunikácie III. a IV. triedy/
Technické zabezpečenie:
- viacúčelové vozidlo MULTIKAR M26
- viacúčelové vozidlo MULTIKAR M31
- viacúčelové vozidlo MULTIKAR Fumo
- viacúčelové vozidlo REFORM MULI 2
- traktor s radlicou DEUTZ FAHR agro plus 77
- ramenový nakladač MAN na odvoz snehu
- hákový naťahovač MAN na odvoz snehu
- ramenový nakladač MAN na odvoz snehu
- nakladač LOCUST 903
- fekálne vozidlo
- dispečerské vozidlo Dacia

Materiálové zabezpečenie:
- 150 ton soli naskladniť pred zahájením zimnej údržby
- 25 ton eko soli naskladniť pred zahájením zimnej údržby
- 70 ton eko posypovej drvy (zeolit) naskladniť pred zahájením zimnej údržby
- 40 ton kamennej drvy naskladniť pred zahájením zimnej údržby
- ďalšie dopĺňanie zásob soli kontinuálne počas zimnej údržby podľa spotreby

Personálne zabezpečenie:
- 13 vodičov
- 4 závozníci
- 3 pracovníci servis a opravy

Spojenie:
0911 455 077
4425 0189
0911 420 315
0903 205 224
e-mail stredisko

DISPEČER - nepretržitá služba
vrátnica dispečingu
Čičmanec Rastislav, vedúci strediska
Baroková Alena, dopravný referent
ekodoprava@ekovps.sk

Stredisko údržby zelene, Račianska 28
ZIMNÁ ÚDRŽBA
/chodníky, schody, nadchody, verejné priestranstvá/
Technické zabezpečenie:
- sypač s pluhom na chodníky MULTICAR M30
- ručná motorová fréza na sneh STIGMA POWER
- ručná motorová zametačka na sneh
- IVECO na rozvoz pracovníkov a posypového materiálu
- VW Transportér na rozvoz pracovníkov a posypového materiálu
- Peugeot na rozvoz pracovníkov a posypového materiálu
- nakladač LOCUST 903
- malotraktor Kubota s radlicou, rozmetadlom, zametacou kefou
- Duster s prívesom na rozvoz posypového materiálu
- ručné náradie /odhŕňače, lopaty, metly a škrabky na ľad/
- snežný pluh SPIDER SPL01

Personálne zabezpečenie:
- 7 vodič /obsluha mechanizmov
- 14 pracovníkov na ručné čistenie chodníkov
- 10 obsluha malej mechanizácie

Spojenie:
0903 455 907
0903 761 898
0903 205 229
5542 3689
e-mail stredisko

Ing. Chrenková Ivana, vedúci strediska
Behro Miroslav, zástupca vedúceho strediska
Ing.Gasperová Marcela, organizačný referent
vrátnica strediska údržby zelene
ekozelen@ekovps.sk

- 1x
- 3x
- 5x
- 1x
- 1x
- 1x
- 1x
- 2x
- 1x

Stredisko detských ihrísk, areálu Kuchajda a údržby, Halašova 20
ZIMNÁ ÚDRŽBA
/chodníky v areáloch detských ihrísk a Kuchajdy/
Technické zabezpečenie:
- Citroen Jumpy na rozvoz pracovníkov, náradia a posypového materiálu
- Fiat Doblo na rozvoz pracovníkov, náradia a posypového materiálu
- Peugeot na rozvoz pracovníkov, náradia a posypového materiálu
- malotraktor
- pohonná jednotka DAKR
- ručné náradie /2 ručné motorové frézy, odhŕňače, lopaty, metly, škrabky na ľad/

- 1x
- 1x
- 1x
- 1x
- 1x

Personálne zabezpečenie:
- 9 pracovníkov na ručnú údržbu chodníkov detských ihrísk, Kuchajdy a verejných priestranstiev
- 3 vodiči

Spojenie:
0903 753 459
4425 9920 kl. 145
0903 205 231

Štepianska Helena, vedúci strediska
tel. linka vedúci strediska
Bordáčová Monika, zástupca vedúceho strediska

Stredisko Tržnica, Šancová ul. 112
ZIMNÁ ÚDRŽBA
/chodník k zastávke MHD, schody, rampy, podesty/
Technické zabezpečenie:
- ručné náradie /odhŕňače, lopaty, metly a škrabky na ľad/

Personálne zabezpečenie:
- 5 pracovníkov na ručné čistenie

Spojenie:
0903 205 233
5542 5945
5542 5927
e-mail stredisko

Ondrušek Igor, vedúci strediska
priama tel. linka vedúci strediska
ústredňa Tržnica
ekotrznica@ekovps.sk

Stredisko lanová dráha Železná studnička - Kamzík
ZIMNÁ ÚDRŽBA
/chodníky, schody, nástupištia lanovej dráhy/
Technické zabezpečenie:
- štvorkolka s pluhom
- motorová snežná fréza
- ručné náradie /odhŕňače, lopaty, metly a škrabky na ľad/

Personálne zabezpečenie:
- 9 pracovníkov na ručné čistenie

Spojenie:
0915 068 226
0910 922 319
5479 2503
e-mail stredisko

Hanečka Milan, vedúci/manažér strediska
Malinič Jozef, zástupca vedúceho strediska
priama tel. linka dolná stanica LD
ekolanovka@ekovps.sk

Operačný plán zimnej údržby komunikácií , peších komunikácií, chodníkov a
verejných priestranstiev na zimné obdobie r. 2019/2020
I. Úvodné ustanovenia
Operačný plán zimnej údržby komunikácií a verejných priestranstiev obsahuje organizačný a
technický spôsob prípravy a samotného výkonu zimnej údržby komunikácií tak, aby bola
zabezpečená zjazdnosť komunikácií v zmysle platných právnych predpisov počas zimného obdobia, a
to i za sťažených podmienok, v prípade kalamitných situácií a živelných pohrôm a obnovená
pravidelne zjazdnosť komunikácií v čo najkratšom čase a pri dodržaní všetkých zásad hospodárnosti.

Operačný plán zimnej údržby komunikácií a verejných priestranstiev je vypracovaný
na základe:
1. zákona č. 8/2009.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zmien a doplnení,
2. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zmien a

doplnení, v spojení s vyhláškou č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon
o pozemných komunikáciách (cestný zákon) a Úpravou býv. FMD č. 8013/1986 so
zodpovednosťou podľa zákona a s dodržiavaním zásad hospodárnosti, podľa technologických
noriem a štandardu zimnej údržby
3. Technických podmienok MDPaT pod označením TP 8/2013 Prehliadky, údržba a oprava
cestných komunikácii.
4. Všeobecne – záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 12/2018 zo dňa 11. 9.
2018 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.

II. Spôsob zabezpečovania zjazdnosti komunikácie
Podľa platných predpisov je komunikácia zjazdná, ak je vykonaná úprava aspoň jedného
jazdného pruhu o šírke minimálne 3 m v jednom smere.

Zjazdnosť komunikácií bude zabezpečovaná:
1. odhŕňaním snehu k okraju komunikácií
2. odvozom snehu z miest v prípade potreby
3. použitím vhodného posypového materiálu v prípade poľadovice

Schodnosť chodníkov, schodov, lávok a verejných priestranstiev bude zabezpečená:
1. odhŕňaním snehu k okraju komunikácií
2. odvozom snehu z miest v prípade potreby
3. použitím vhodného posypového materiálu v prípade poľadovice

III. Technologický postup
Technologický postup a štandard zimnej údržby zabezpečujú správcovia diaľnic a ciest podľa
technologických postupov - Technológie zimnej služby (UCHD 1988), Doplnku č. 1 vydaného
MDSaVP SR dňa 26. 8. 1991 (redukcia ekologicky nevhodných posypových materiálov) a Doplnku č.
2 (používanie posypových materiálov s navlhčovaním). Metodický pokyn obsahuje zásady pre voľbu
technologických postupov, technologické pokyny pre preventívnu ochranu na odstraňovanie
poľadovice, na ochranu vozidiel pred vznikom závejov, na odstraňovanie snehových vrstiev a ochrane
proti sekundárnej zimnej klzkosti.
Súčasne obsahuje zoznam doporučených posypových materiálov a hlavné organizačné zásady
pri zabezpečovaní zjazdnosti v zimnom období.
Pri čistení a zimnej údržbe komunikácie a chodníkov platia zásady vyplývajúce z
organizačných opatrení MDSaVP SR číslo 1879/231/94-Lá č. V ods. 2, z hľadiska ochrany životného
prostredia sa pristupuje k tzv. bielym cestám t. j. prednostné odhŕňanie snehu a len v nevyhnutných
prípadoch tvorenia poľadovice pristupovať k posypu.

IV. Časové limity
Základný štandard zimnej údržby - "A "
Odstraňovanie snehu na komunikáciách III. triedy. v dennej dobe od 03°° do 2200 hod za
účelom udržiavania rovnosti utlačenej snehovej vrstvy a zabezpečenie prejazdu v križovatkách, v
úsekoch, kde neutlačená snehová vrstva vytvára prekážku a v každej dobe v úsekoch ohlásenej
naliehavej dopravy za účelom odstránenia závad v zjazdnosti miestnych komunikácií sú ich
správcovia povinní odstraňovať bez prieťahov.
Posyp vozoviek na komunikáciách III. triedy v dennej dobe od 03°° do 2200 hod variantne
podľa potreby rozmrazovacími, zdrsňovacími prostriedkami alebo ich zmesou. V prípade ohlásenej
naliehavej dopravy sa vykoná posyp pohotovostným vozidlom. Rozmrazovacie prostriedky sa
nepoužijú v úsekoch s vylúčeným chemickým posypom.

Úsporný štandard zimnej údržby – „B“
Odstraňovanie snehu na komunikáciách III. triedy v dennej dobe od 04°° do 2200 hod za
účelom udržiavania rovnosti utlačenej snehovej vrstvy, v úsekoch, kde neutlačená vrstva snehu
vytvára prekážku a v úsekoch určených ohlásením naliehavej dopravy v každej dobe za účelom
odstránenia závady v zjazdnosti miestnych komunikácií sú ich správcovia povinní odstraňovať bez
prieťahov.
Posyp vozoviek na komunikáciách III. triedy v úsekoch určených ohlásením naliehavej
dopravy, alebo pri celoplošnej poľadovici s použitím dostupného materiálu. Na cestách III. triedy
budú v členitom a na zimnú údržbu náročnom teréne (v stúpaniach) zriadené samoobslužné skládky
zmesi kamennej drvy a soli (v PVC vreciach).

V. Situačné stupne
Podľa poveternostných podmienok sú stanovené nasledovné situačné stupne:

1. V "bežných zimných podmienkach" riadi výkon zimnej údržby riaditeľ EKO podniku podľa
operačného plánu, pričom údržbu zabezpečuje v úsekoch podľa poradia dôležitosti vlastnými a
zmluvne zabezpečenými mechanizačnými prostriedkami (zmluvná mechanizácia 1. poradia).

2. V mimoriadnych poveternostných podmienkach, keď nie je možné zabezpečiť zjazdnosť
komunikácií v poradí a v časových limitoch stanovených operačným plánom, vyhlasuje starosta
mestskej časti "1. stupeň kalamitnej situácie" a aktivuje nasadenie zmluvnej mechanizácie 2. poradia,
pričom zabezpečuje údržbu operatívne podľa potreby (bez zohľadňovania dôležitosti a poradia
určeného operačným plánom). Vyhlásenie 1. stupňa kalamitnej situácie oznamuje centrálnej
dispečersko-spravodajskej službe - Magistrátu.
3. V prípade, že zjazdnosť komunikácií nemožno zabezpečiť ani plným nasadením zmluvnej
mechanizácie, vyhlasuje primátor mesta Bratislavy najneskôr do 6 hodín od vyhlásenia 1. stupňa "2.
stupeň kalamitnej situácie", pričom riadenie zimnej služby preberá štáb zimnej služby mesta. Štáb
informuje o situácii centrálnu dispečersko-spravodajskú službu a navrhuje presuny prostriedkov. O
nasadzovaní prostriedkov a presunoch rozhoduje Štáb zimnej služby Slovenskej republiky.
4. "Stav živelnej pohromy" je vyhlasovaný príslušnými úradmi štátnej správy alebo vyššími štátnymi
orgánmi a správcovia komunikácií v tomto stupni plnia úlohy podľa usmernenia MDS SR č. 56/d2/1992 z 29. 11. 1991. Činnosť štábov a dispečersko-spravodajskej služby je upravená v časti III a IV.

VI. Výkon zimnej údržby, metodický postup, zahájenie
Jednotlivé činnosti počas zabezpečovania zimnej údržby stanovuje nasledovný metodický pokyn,
pozostávajúci z popisu činností jednotlivých profesií a spôsobu vyhlasovania a zahajovania činností.
Výkon práce dispečingu a jednotlivých skupín:
a) I. situačný stupeň vyhlasuje riaditeľ podniku.
Vyhlásením I. situačného stupňa sa zahajuje činnosť 24 - hodinového dispečingu zimnej
údržby a 24 – hodinovej pohotovosti pracovnej skupiny.
Činnosť dispečera:
- dispečer nastúpi do nepretržitého výkonu služby a svoju činnosť vykonáva počnúc
vyhlásením I. situačného stupňa;
- počas 24-hodinového dispečingu dispečer vyhodnocuje aktuálnu poveternostnú situáciu,
organizuje a prijíma opatrenia, rozhoduje o nasadení síl a techniky, kontroluje zjazdnosť
komunikácií, schodnosť chodníkov, schodov, lávok a verejných priestranstiev. Zodpovedá
Podnikovému štábu za dodržiavanie ustanovení v Operačnom pláne a za zabezpečovanie
bezproblémového priebehu zimnej údržby;
- výkon dispečera bude zabezpečený vždy v čase od 15:00 hod. do 07:00 hod. nasledujúceho
dňa. V dňoch pracovného voľna bude zabezpečovaný nepretržite;
- v čase od 7:00 hod. do 15:00 hod. preberá právomoci a výkon dispečingu vedúci Strediska
dopravy. V tomto čase je dispečer príslušnej skupiny zaradený do funkcie vodiča;
- záložný dispečer/vodič je zaradený do výkonu zimnej údržby v pracovné dni v čase od 7:00
do 15:00 hod. V prípade mimoriadnych situácií operatívne zabezpečuje činnosti podľa
nariadení príslušného službukonajúceho dispečera a/alebo vedúceho Strediska dopravy;
- v prípade zmeny aktuálnej poveternostnej situácie, vyžadujúcej si zahájenie činnosti a
výkonu práce zimnej údržby vyhlasuje zahájenie 24-hodinovej zimnej údržby po
predchádzajúcom súhlase riaditeľa podniku;
- zahájením 24-hodinovej zimnej údržby dispečer povoláva na neodkladný nástup do výkonu
služby príslušnú skupinu v pohotovosti, zaradenú do zmeny podľa stanoveného rozpisu.

Činnosť pohotovostnej pracovnej skupiny:
- počas trvania 24-hodinovej pohotovosti v čase od 15:00 hod. do 07:00 hod. nasledujúceho
dňa je mimo pracovisko v pohotovosti príslušná službukonajúca skupina, zaradená do
zmeny podľa stanoveného rozpisu zmien;
- jednotliví zamestnanci pohotovostnej skupiny sú povinní byť v čase pohotovosti
zastihnuteľní službukonajúcim dispečerom na dohodnutom telefónnom čísle;
- v prípade zahájenia zimnej údržby dispečerom sú zamestnanci pohotovostnej skupiny
povinní nastúpiť na pracovisko na výkon zimnej údržby v čase do 90 minút a riadiť sa
pokynmi službukonajúceho dispečera;
- počas trvania 24-hodinovej pohotovosti v čase od 07:00 hod. do 15:00 hod. zamestnanci
príslušnej službukonajúcej pohotovostnej skupiny v prípade nezahájenia zimnej údržby
nastupujú do zamestnania v tradičnom stanovenom pracovnom čase a zabezpečujú
štandardné úlohy a činnosti strediska dopravy.
b) 24-hodinovú zimnú údržbu vyhlasuje prostredníctvom službukonajúceho dispečera
riaditeľ podniku.
Vyhlásením
24-hodinovej zimnej údržby sa zahajujú činnosti a výkon práce
jednotlivých skupín podľa Operačného plánu zimnej údržby na zimné obdobie
2019/2020:
- skupiny 1,2,3,4 budú po zahájení 24 hodinovej zimnej údržby zaradené do nepretržitého
výkonu služby;
- skupiny nastupujú na výkon zimnej údržby podľa stanoveného rozpisu zamestnancov
zaradených do zmien;
- po zahájení nepretržitej 24-hodinovej zimnej údržby príslušný službukonajúci dispečer
zabezpečuje 24-hodinový dispečing v súlade s vyhláseným I. situačným stupňom, pričom
riadi a organizuje výkon práce skupín a jednotlivých zamestnancov Strediska dopravy a v
prípade potreby koordinuje organizáciu nasadenia zamestnancov so Strediskom údržby
zelene;
- v prípade veľkého spádu snehu, poľadovice alebo inej mimoriadnej situácie rozhoduje o
posilnení stavu zamestnancov príslušný službukonajúci dispečer a tento má v právomoci
povolať do služby (rešpektujúc zákonom stanovený čas na oddych) aj ďalších
zamestnancov;
- do výkonu zimnej údržby nie sú zaradení zamestnanci dielne. O prípadnom povolaní
zamestnancov dielne do práce mimo ich stanoveného pracovného času rozhoduje
službukonajúci dispečer;
- v prípade, že počas služby nie je potrebný výjazd vozidiel, zamestnanci ktorí nastúpili do
služby zabezpečujú ďalšie činnosti podľa pokynov vedúceho Strediska dopravy, alebo
službukonajúceho dispečera;
- stredisko údržby zelene po zahájení 24-hodinovej zimnej údržby zabezpečuje zimnú údržbu
v čase od 4.00 hod. do 17. 00 hod. pričom do skupín zaraďuje zamestnancov v
nerovnomerne rozvrhnutom čase;
- stredisko Lanová dráha zabezpečuje údržbu dolnej a hornej stanice a prináležiaceho okolia
prostredníctvom namontovaného snehového pluhu na štvorkolku a ručnými prostriedkami.
c) Činnosť informačnej služby:
- službukonajúci dispečer je povinný neustále vyhodnocovať situáciu (záznamy viesť v
dispečingovej knihe), pripravovať podklady a hlásenia pre rozhodovanie Podnikového štábu
zimnej služby a Štábu ZÚK mestskej časti BNM;
- správu o situácii, priebehu služby, vykonaných zásahov a prijatých opatreniach za
posledných 24 hodín podáva službukonajúci dispečer denne o 8.00 hod. vedúcemu Strediska
dopravy, ktorý vyhotoví a zašle hlásenie riaditeľovi podniku na služobný e-mail.

d) Ukončenie zimnej údržby

Zrušením I. situačného stupňa vyhlasuje riaditeľ podniku ukončenie 24-hodinovej
zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, peších komunikácií a verejných
priestranstiev.

VII. Organizácia a riadenie zimnej údržby komunikácií v Mestskej časti
Bratislava - Nové Mesto
Zimnú údržbu komunikácií a verejných priestranstiev Mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
riadi Štáb zimnej údržby komunikácií v zložení:
Náčelník štábu ZÚK:
Zástupca náčelníka štábu ZÚK:
Tajomník štábu ZÚK:
Členovia štábu ZÚK:

- starosta MČ BNM
- prednosta MÚ BNM
- vedúci odd. VaI MÚ BNM
- vedúci oddelenia VP MÚ BNM
- poverený vedením EKO-podniku VPS
- veliteľ Okrskovej stanice mestskej polície NM
- vedúci strediska dopravy EKO-podniku VPS
- vedúci strediska údržby zelene EKO-podniku VPS
- pracovník Obvodného úradu v Bratislave

VIII. Rajonizácia
Pre operatívne a hospodárne riadenie a výkon zimnej údržby komunikácií je Mestská časť
Bratislava - Nové Mesto rozdelená na 5 rajónov podľa sídliskových a územných celkov takto:

Rajón:

Lokalita:

č.1
č.2
č.3
č.4
č.5

Kramáre
Jaskový rad, Koliba
Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie, Nobelova
Šancová, Vajnorská a okolie
Ľudová štvrť, Zátišie, Mierová kolónia, Bojnická

IX.

Prehľad rozpočtových položiek nákladov na zabezpečenie zimnej údržby
komunikácií 2019/2020 EKO-podnikom VPS

pohonné hmoty (nafta, benzín)
oleje a mazadlá
opravy vozidiel a mechanizmov
pneumatiky a batérie
ostatný materiál (náhradné diely)
posypový materiál (posypová soľ, EKOSOĽ, kamenná drva, EKODRVA, Zeolit)
mzdové náklady
Pre odstránenie náľadia na komunikáciách a chodníkoch v Mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto bude podľa potreby dopĺňaný inertný posypový materiál v priebehu zimnej služby 2019/2020.

Pre udržiavanie schodnosti lávok a chodníkov je zabezpečená na stredisku pre ručné čistenie
EKOSOĽ (Carbamid), EKODRVA (zeolit) z dôvodu ochrany mostných konštrukcií pred koróziou
a vegetačných plôch pred chemickým znehodnotením.

Zoznam príloh
1.
2.

Zoznam miestnych komunikácií udržiavaných Strediskom dopravy a ich rajonizácia
Zoznam schodov, lávok, verejných priestranstiev a peších komunikácií udržiavaných Strediskom
údržby zelene
3. Zoznam verejných priestranstiev a peších komunikácií udržiavaných Strediskom DI, areálu
Kuchajda a údržby
4. Zoznam prednostne udržiavaných ulíc v zjazdnom stave
5. Zoznam komunikácií zaradených ako prvoradé pre odvoz snehu
6. Zoznam nebezpečných miest a úsekov na komunikáciách a zoznam priestranstiev určených na
skládku snehu
7. Zoznam peších komunikácií a parkovísk
8. Zoznam školských a predškolských zariadení mestskej časti Bratislava - Nové Mesto
9. Zoznam organizácií a subjektov na rozvoz soli
10. Zoznam ulíc soľných hniezd

Príloha č.1

Zoznam miestnych komunikácií udržiavaných
rajonizácia

Strediskom dopravy a ich

I. lokalita - Kramáre
a) prednostne udržiavané
1. Bárdošova
2. Na Revíne
3. Rozvodná
4. Klenová
5. Magurská
6. Pod Klepáčom
7. Jakubíkova

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

b) udržiavané v II. slede
1. Júlová
9.
2. Ambrova
10.
3. Višňová
11.
4. Ladzianského
12.
5. Klzavá
13.
6. Olivová
14.
7. Hrdličková
15.
8. Belianska - po dopravnú značku „Zákaz vjazdu“
b) rozvoz soli
1. Snežienková
2. Černicová od Guotovej

Jahodová
Royova
Uhrova
Hroznová
Guothova
L. Dérera
Ďurgalova

Vresová
Opavská - okrem panelového úseku pri garážach
Júnová
Vlárska - slepá od Bárdošovej vrátane nadjazdu
Ďumbierska
Klenová - pešia (od Vlárskej, ďalších 40m ručne)
Černicová

3. Černicova od Jaskového radu

II. lokalita – Jaskový rad, Koliba, Ahoj
a) prednostne udržiavané
1. Cádrová - len asfaltová časť komunikácie
2. Kurucova
3. Jaskový rad
4. Deviata
5. Čremchová - od Deviatej po Belovú
6. Na spojke
7. Brečtanová
8. Tupého - od podkolibskej po most cez ŽSR

b) udržiavané v II. slede
1. Cesta na Kamzík
2. Matúškova
3. Na pažiti
4. Pod strážami
5. Vidlicová

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Bellova
Ôsma
Jeséniova – časť od Podkolibskej po Tretiu....
Suchá
Horná Vančurova - časť od Jeséniovej po Suchú
Jalovcová
Strážna – časť od Jeséniovej po ul. Na rozhliadke

11.
12.
13.
14.
15.

Husová
Záruby
Prvá
Druhá
Štvrtá

21. Dvanásta
22. Pyrenejská
23. Sovia – časť od Brusnicovej po obytnú zónu
24. Čremchová – od Brečtanovej po Deviatu

6. Boskovičova
7. Vančurova – len trasa s betónovým povrchom
8. Sudová
9. Brusnicová
10. Chrasťová

16.
17.
18.
19.
20.

Piata
Šiesta
Siedma
Desiata
Jedenásta

c) rozvoz soli
1. Mandľovníkova
2. Jedenásta
3. Dvanásta
4. Pyrenejská
5. Desiata
6. Čremchová
7. Kurucová

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Záruby
Vidlicová
Vančurová
Boskovičová
Sudová
Chrasťová
stanice Lanovky

III. lokalita – Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie, Nobelova

a) prednostne udržiavané
1. Teplická
2. Smikova
3. Pri Bielom kríži
4. Cintulova
5. Sibírska
6. Kyjevská
7. Legerského
b) udržiavané v II. slede
1. Podniková
2. Skalická
3. Nám. Biely kríž
4. Bardejovská
5. Ormisova
6. Horská – úsek od Muštovej po Otonelskú,
od Jurskej po Pezinskú

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jurská
Pezinská
Čajakova – časť od Kraskovej
Muštová
Kominárska
Lopenícka

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Šuňavcova
Kraskova
Mikovíniho
J. C. Hronského
Americká
Sliačska – od Krahulčej po les

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Piešťanská
Thurzova
Ovručská
Ursínyho
Ukrajinská
Blatnícka
Vyhnianska - na základe telefonickej požiadavky
Ľubľanská

c) rozvoz soli
1. Lopenícka
2. Neronetová – len spodná časť a len v prípade vlastnej potreby organizácie, križovatka so
3. Biely Kríž farby-laky
4. Nobelová 3

IV. lokalita – Šancová ul., Vajnorská a okolie
a) prednostne udržiavané
1. Mestská tržnica

6. Kalinčiakova

Sliačskou

2.
3.
4.
5.

Škultétyho
Osadná
Česká
Družstevná

b) udržiavané v II. slede
1. Jiskrova
2. Belehradská
3. Kováčska
4. Moravská
5. Hlučínska
6. Plzenská
7. Sadová
8. Sliezska
9. Robotnícka
10. Rešetkova
11. Kukuričná
c) soľné hniezda
1. Konská železnica
2. Tržnica pri vstupoch

7.
8.
9.
10.

Odbojárov
Tehelná
Junácka
Budyšínska

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Pri starej prachárni
Laskomerského
Priečna
Nová
Mestská
Športová
Bartoškova
Príkopová
M.Tegelhoffa
Trnavská - stará

3. úrad MČ BNM

V. lokalita – Ľudová štvrť, Zátišie, Mierová kolónia, Bojnická
a) prednostne udržiavané
1. Za kasárňou
2. Letecká
3. Úradnícka
4. Letná
5. Čsl. parašutistov
6. Zátišie
b) udržiavané v II. slede
1. Ľudové nám.
2. Jazdecká
3. Svätovojtešská
4. Matičná
5. Novinárska
6. Pohronská
7. Slnečná
8. Považská
9. Varšavská
10. Pavlovská
11. Brezovská
12. Pri Dynamitke
13. Hattalova
14. Gavlovičova
15. Závodníkova
16. Lombardiniho
17. Makovického
18. Sreznevského
19. Nová Rožňavská
20. Lamanského

7.
8.
9.
10.
11.

Záborského
Pluhová
Halašova
Hálkova
Magnetová

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Jánoškova
Tetmayerova
Semianova
Pluhová - slepá
Turbínová– obe časti
Olbrachtová
Chemická
Vihorlatská
Tylova
Ľubochnianska
Bojnická
Pri dvore
Za stanicou
Staré Ihrisko
Klatovská
Elektrárenská

c) soľné hniezda
1. Magnetová
2. Halašova areál EKO

3. Pavlovská
Príloha č.2

Zoznam schodov, chodníkov,
lávok, verejných priestranstiev a peších
komunikácií udržiavaných Strediskom údržby zelene a ich rajonizácia
I. lokalita - Kramáre
Pešie komunikácie:
a) prednostne udržiavané
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

KS Stromová
Bárdošova – pravá strana od križovatky Stromová po Dérera
Bárdošova – ľavá strana od Višňovej po garáže
Júnová – Júlová – spojovací chodník
Višňová – ľavá strana od Bárdošovej po MŠ na konci Višňovej
Magurská - ľavá strana od Stromovej po kostol Klenová
Okolie kostola Klenová
DI Uhrova – prechodový chodník cez DI
Guothova – chodník cez park

b) udržiavané v II. slede
1. DI Guothova – chodník pozdĺž DI
2. DI Rozvodná - chodník pozdĺž DI
3. Rozvodná – pravá strana po Klenovú
Schodištia:
a) prednostne udržiavané:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ladzianskeho – Višňová 7a
Višňová 12 – Na Revíne 9
Višňová – Na Revíne – nad MŠ na konci Višňovej
Rozvodná – Vlárska
Royova – Stará Pražská
Cádrova – Stromová – ku ZŠ Cádrová
Hrabový chodník – od Ďumbierskej po Ďumbiersku
Hrdličkova - Hrdličkova

b) udržiavané v II. slede
1. Jelšova - Royova
2. Ambrova 26 - Guothova
3. Júnová 14 – Ambrova

II. lokalita - Jaskový rad, Koliba, Ahoj
Pešie komunikácie:

a) prednostne udržiavané
1. Jaskový rad – celý chodník na strane železníc
2. DI Husova – prechodový chodník cez DI

Schodištia:
a) prednostne udržiavané:
1. Pyrenejská /uzavretá /
2. Na Spojke - Hlavná
3. Hlavná – od Hlavnej po Bellovu
b) udržiavané v II. slede
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jeséniova – klub dôchodcov
Husova / havarijný stav/
Ôsma
Piata
Jalovcová – na Čremchovú, oproti Spojke
Jaskový rad – pri trafostanici

III. lokalita - lokalita – Račianske mýto, Sibírska a okolie, Teplická, Biely kríž, Nobelova
Pešie komunikácie:
a) prednostne udržiavané
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Pokroky – pred obchodmi, spoj. chodník J.C. Hronského - Račianska- Pokroky + alejový chodník po PNS
Račianske Mýto – chodník cez park okolo fontán.+ prechod. chodníky
Kraskova – pravá strana od Račianskej po Pioniersku na strane bytoviek
Kraskova – ľavá strana od Račianskej po Pioniersku
Sibírska – okružný chodník od Kraskovej po Kraskovu (pošta na Sibírskej)
Sibírska – ľavá strana od Kraskovej po Pioniersku / Strana kde je klub dôchodcov a ZŠ/
Mikovíniho – chodník od Hotel. akad. po Smrečiansku
Mikovíniho – J.C. Hronského - chodník cez park popri ihrisku ku Hotel. Akadémii
Mikovíniho – pravá strana od Kraskovej po Hotelovú akadémiu
Šuňavcova – chodník okolo ZŠ od Račianskej po Pioniersku
Legerského – chodník okolo ZŠ od Račianskej po Pioniersku
Thurzova – chodník široký pred fakult., od Manhattanu po PF-UK
Teplická – chodník od PNS popri kostole po ZŠ pre nadané deti
Teplická- Teplická- prechodový chodník cez zeleň
Biely kríž – chodník cez park, pred parkom a okolo stánku PNS
Biely kríž – chodník okolo pošty – od pošty po súd
Biely kríž – chodník pozdĺž ulice Pri Bielom kríži
Nobelova- lávka ponad železnicu
Odborárska – okolo ZŠ a ubytovne

b) udržiavané v II. slede
1.
2.
3.
4.
5.
6.

J.C.Hronského - chodník pred vchodmi, pravá strana od Kraskovej
Ursínyho – ľavá strana od Račianskej
Ovručská – chodník v zeleni od Ovručskej po Thurzovu
Ovručská – pravá strana od Račianskej po Sibírsku vrátane schodiska pri potravinách
Kyjevská – pravá strana od Sibírskej po Pioniersku
Piešťanská – ľavá strana od Kyjevskej

7. Sibírska – pravá strana od Kraskovej po Pioniersku

Schodištia:
a)

prednostne udržiavané:

1. Pokroky – všetky schody 1,2 metra popri zábradlí
b) udržiavané v II. slede
1. Ovručská – pravá strana od Račianskej po Sibírsku vrátane schodiska pri potravinách
2. J.C.Hronského – schody po Sibírsku pri garážach

IV. lokalita - lokalita – Šancová ul., Vajnorská a okolie
Pešie komunikácie:
a) prednostne udržiavané
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Junácka – okolo MÚ
Tržnica - okolie, chodník od schodov k zast. MHD a podchodu
Budyšínska – pravá strana od Kukučínovej po Vajnorskú - strana pri ZŠ
Tehelná – pravá strana od Kukučínovej pri bytovkách po Vajnorskú
Laskomerského- chodník okolo DI
Robotnícka – okolo DJ, pravá strana od Kukučínovej po Vajnorskú
Sadová – chodník okolo parku
Česká - ľavá strana od Kukučínovej po Vajnorskú - strana pri ZŠ
Odbojárov – pravá strana pri bytovkách od Vajnorskej po Kalinčiakovu
Kalinčiakova – pravá strana pri bytovkách po Družstevnú
Kalinčiakova – pravá strana od Odbojárov okolo kúpaliska
Pri starej prachárni – pravá strana od Vajnorskej po Trnavskú
Družstevná – pravá strana od Kalinčiakovej po Vajnorskú
Družstevná – ľavá strana od Kalinčiakovej po Trnavskú
Tegelhoffa – pravá strana od Bajkalskej okolo DI po Príkopovu
Príkopova – pravá strana od Tegelhoffa po Vajnorskú
Kominárska – od Račianskej cesty po filiálku

b) udržiavané v II, slede
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Šancova – Kominárska – chodník okolo MŠ Šancova
Budyšínska – ľavá strana od Kukučínovej po Vajnorskú
Priečna- chodník okolo Polikliniky
Sadová- chodník pred súdom
Osadná- pravá strana od Robotníckej po Kutuzovovu
Mestská- pravá strana od Tehelnej po Kutuzovovu
Plzenská- obojstranne
Robotnícka - ľavá strana od Kukučínovej po Vajnorskú
Kalinčiakova- chodník popri Cykloštadióne po garáže
Kalinčiakova – ľavá strana okolo VŠ po Družstevnú
Odbojárov – ľavá strana popri Cykloštadióne po Kalinčiakovu
Pri starej prachárni – ľavá strana od Vajnorskej po Trnavskú
Bartoškova - obojstranne

V. lokalita - lokalita – Ľudová štvrť, Zátišie, Mierová kolónia, Bojnická
1. Bojnická – chodník súbežný s cestou
2. Mierová kolónia – spojovací chodník od MŠ Slniečko po Rožňavskú
Príloha č. 3

Zoznam verejných priestranstiev, chodníkov a peších komunikáci udržiavaných
Strediskom detských ihrísk, areálu Kuchajda a údržby
a) prednostne udržiavané
Pešie komunikácie, verejné plochy:
1. DI Tegelhoffa / Nová doba – vonkajší chodník z Vajnorskej a z V. Tegelhoffa, vstupy a prechodový chodník cez DI
2. DI Osadná a MŠ Osadná – vonkajší chodník,
3. DI Kukučínova – chodník na Hlučínskej ul. pozdĺž areálu DI
4. Jasle Robotnícka – vonkajší chodník
5. DI Kalinčiakova – prechodový chodník cez DI
6. Riazanská/Kukučínova – chodník medzi koľajnicami a garážami na Kukučínovej v križovatke
7. Čsl. parašutistov/Letná – chodník pozdĺž športového ihriska Riazanská k MŠ Letná
8. DI Hostinského I., II. – prechodový chodník cez DI
9. Ľudové námestie – buď chodník okolo parku a a reálu DI alebo prechodový chodník cez park
10. Pluhová – chodník od Vajnorskej po ZŠ Hálkova na strane detského ihriska
11. Hálkova – chodník pred ZŠ Hálkova, chodník pred Hálkova 11, prechodový chodník v parku Hálkova oproti hasičom, chodník
pozdĺž športového ihriska ZŠ Riazanská, chodník pozdĺž MŠ Letná, chodník pozdĺž verejnej zelene k OD Slimák

12. DI Hálkova – prechodový chodník cez DI
13. Za kasárňou – od Vajnorskej po strane ZŠ po Hálkovu
14. Junácka – chodník k bytovému domu ICT
15. Makovického 4 – vonkajší chodník – „osvetové stredisko“
16. Záborského – vonkajší chodník a vstup do areálu EKO-VPS
17. Halašova – vonkajší chodník do areálu EKO-VPS
18. Ľubľanská – prechodový chodník cez DI
19. Pionierska – vonkajší chodník okolo areálu ŠI
20. EKO–VPS – areál podniku
21. Kuchajda - prírodný areál bez údržby, odhrŕňať len na základe operatívneho rozhodnutia

Príloha č.4

Zoznam prednostne udržiavaných komunikácií v zjazdnom stave
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Hroznová
Magurská
Klenová
Pod Klepáčom
Uhrova
Jelšová
Jaskový rad
Matúškova
Na Revíne
Brečtanová
Bellova
Kyjevská
Kraskova
Sibírska
J. C. Hronského
Hlavná
Na spojke
Mestská tržnica
Smikova
Kalinčiakova
Odbojárov
Šancová - dvor MŠ
Junácka
Legerského
Šuňavcova
Teplická
Hálkova

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Letecká
Letná
Úradnícka
Halašova
Magnetová
Pluhová
Jeséniova - po HMÚ
Vančurova - od Jeséniovej po Suchú
Česká
Osadná
Rešetkova
Za kasárňou
Bárdošova
Robotnícka - detské jasle
Hatalova
Zátišie
Ladzianského
Tetmayerova
Rozvodná
Guothova
L. Dérera
Cádrova

Uvedené komunikácie sú udržiavané ako prvé v poradí. Predstavujú základný systém udržiavania
komunikácií pri spáde snehu podľa jednotlivých geografických lokalít mestskej časti. Uvedené
komunikácie budú pri vyhlásení II. situačného stupňa udržiavané všetkou dostupnou mechanizáciou
EKO-podniku a pracovníkmi na ručné čistenie, pre dosiahnutie a zabezpečenie prejazdnosti a
dostupnosti jednotlivých lokalít v prípade nadmerného spádu snehu, resp. poľadovice (vyhlásenie
kalamity).

Príloha č.5

Zoznam komunikácií zaradených ako prvoradé pre odvoz snehu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Halašová
Jiskrova - celá
Belehradská - celá
Sibírska - celá
Letná – MŠ
Ovručská - celá
Ursínyho - celá dolná časť od Kraskovej
Americká - od Kraskovej po Ursínyho
Račianska - od Pokroku po Kraskovu
Kraskova - celá
Pluhová - celá
Záhorského - EKO-podnik a MP MČ BNM
Šiesta - celá
Varšavská - Brezovská (parkovisko za trhom)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Cádrova
Osadná - škôlka
Račianska - Škultétyho - po lávku
Jeséniova - celá po HMU
Račianska 28 - pred EKO-podnikom
Pri Bielom kríži
L. Dérera - predajňa potravín
Jelšová - pošta (po Uhrovu)
Pod Klepáčom - predajňa potravín + Detský ústav
Kurucova
Jaskový rad - celý
Piata - celá

Príloha č.6

Zoznam nebezpečných miest a úsekov na komunikáciách a zoznam priestranstiev
určených na skládku snehu
Ako problémové a nebezpečné definujeme všetky ulice a lokality na Kolibe, Kramároch a ulice
priľahlé k Jaskovému radu. Jedná sa o úseky úzke, veľmi strmé vozovky, s predpokladom
skĺznutia dopravného prostriedku. Problém ďalej spôsobuje množstvo odparkovaných vozidiel, ciest
bez obrubníkov a zlý/havarijný stav vozoviek spôsobený vekom, či stavebnou aktivitou v lokalitách.
Mimoriadne nebezpečné/problémové časti:
1.
2.
3.
4.
5.

Horná Vančurova
Kĺzavá
Bellova
Cesta na Kamzík
Magurská

6. Čremchová
7. Pyrenejská
8. Na Revíne
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Rozvodná
Chrasťová
Černicova
Piata
Prvá
Šiesta
Siedma
Budyšínska
Kováčska
Brusnicová
Štvrtá
Jedenásta
Suchá
Devianta
Záruby

stúpanie okolo HMÚ
celá strmá
úzka komunikácia
sústavne vytekanie vody z dvorov domov, súvislá hrubá vrstva ľadu
úzky profil, po jednej strane otvorený potok, nebezpečie skĺznutia, voda
tečie po ceste
mimoriadne úzka a strmá komunikácia, celým stredom oblúk
celá strmá,úzka,slepá
množstvo parkujúcich áut, veľké klesanie, nájazd z Bárdošovej - pozor na
rozmetadlo
úzka komunikácia, obojstranne parkujúce vozidlá
strmá, úzka, slepá
úzka komunikácia
úzka komunikácia
úzka komunikácia
úzka komunikácia
úzka komunikácia
časť - úzka - parkovanie
časť - úzka - parkovanie
celá úzka
celá úzka
koniec ulice strmý, úzky, nerovný povrch
úzka komunikácia, slepá
celá úzka, mimoriadne strmá
celá úzka, mimoriadne strmá, celým stredom oblúk

Zoznam priestranstiev určených na skládky snehu:
1.
2.
3.
4.

Jaskový rad - pri vyústení k podjazdu
Klenová - oproti kostolu
Mikovíniho - slepá
plocha po garážach na Zátiší

Príloha č.7

Zoznam peších komunikácií, chodníkov a parkovísk v Mestskej časti Bratislava –
Nové Mesto
I. lokalita – Kramáre
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bárdošova
Na Revíne
Višňová
Rozvodná
Ladzianskeho
Magurská
Ďurgalova
Guothova
Guothova
Magurská
Magurská - ľavý chodník
Klenová
Likavská

bm
650 + dom kultúry
parkovisko
parkovisko
400 + 250
145 + parkovisko
65
parkovisko
225 + parkovisko
185 - chodník za garážami
90 - chodník
od Stromovej po Ladzianského
parkovisko pri kostole
chodník medzi Rozvodnou a Magurskou

II. lokalita – Jaskový rad, Koliba
1.
2.
3.
4.

Jaskový rad
Bellova
Pyrenejská
Husova

70
100
185
chodník cez park

III. lokalita – Teplická, Biely kríž, Sibírska a okolie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Teplická
Smikova
Račianska
Pri Bielom kríži
Sibírska
Kyjevská
Piešťanská
Ovručská
Legerského
Ursínyho
Kraskova
Mikovíniho
J. C. Hronského
Americká
Kominárska
Račianska - Teplická
Račianska - Mikovíniho

50 + parkovisko
175
parkovisko
175
200 + parkovisko
175
130 + parkovisko
parkovisko
340 + parkovisko
100 + parkovisko
parkovisko
500 + parkovisko
300 + parkovisko
parkovisko
parkovisko
80 - chodník
470 - chodník

18. Ovručská

317 - chodník

IV. lokalita – Šancov ul., Vajnorská a okolie
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mestská tržnica
Rešetková
Laskomerského
Odbojárov
Junácka
Konská železnica

bm
parkoviská
125
125
125
parkoviská
parkovisko – vchod z Legionárskej

V. lokalita – Ľudová štvrť, Zátišie, Mierová kolónia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ľudové námestie
Považská
Letná
Letná slepá
Varšavská
Brezovská
Zátišie
Záhorského
Jánoškova
Pluhová
Hálkova
Hálkova 11
Kuchajda
Olbrachtova
Rožňavská - Vihorlatská
Chemická – pešia
Odborárska 4
Bojnická 19,21,23,25

380
110
50
103
130
parkovisko
parkovisko
parkovisko
147
parkovisko
180
chodník pred budovou a dvor
1180
parkovisko
spojovací chodník
okolo budovy ubytovne
chodník súbežný s cestou

Príloha č.8

Zoznam školských a predškolských zariadení mestskej časti Bratislava - Nové
Mesto
Školy:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ZŠ Cádrova s MŠ Cádrova a Na Revíne
ZŠ Za kasárňou s MŠ Šancová
ZŠ Sibírska s MŠ Šuňavcova a Legerského
ZŠ Česká s MŠ Osadná a Rešetkova
ZŠ Riazanská s MŠ Letná a Teplická
ZŠ Odborárska s MŠ Odborárska
ZŠ Jeséniova s MŠ Jeséniova
ZŠ Kalinčiakova

Príloha č.9

Zoznam organizácií, klubov dôchodcov a základných škôl zriadených MČ
Bratislava-Nové Mesto, do ktorých bude zabezpečený rozvoz soli.
Organizácie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Miestny úrad Bratislava Nové mesto Junácka 1
Kultúrne stredisko Vajnorská
Kultúrne stredisko, knižnica, klub dôchodcov,Stromová 18
Knižnica Pionierska
Knižnica Priečna 10, vchod z Kutuzovovej
Knižnica a klub dôchodcov Jeséniová 51
Klub dôchodcov Športová 1
Klub dôchodcov „Zlatý dážď" Račianska 89
Klub dôchodcov „Domovinka" Nobelová 4 1
Klub dôchodcov Vajnorská 51
Klub dôchodcov Sibírska 37
Klub-dôchodcov Chemická 1
Školák klub Riazanská
Základná škola s MŠ, Cádrova 23
Materská škola, Cádrová 15
Materská škola, Na Revíne 14
Základná škola s MŠ, Česká 10
Materská škola, Osadná 5
Materská škola, Rešetkova 6
Základná škola s MŠ, Jeséniova 54
Základná škola, Kalinčiakova 12
Základná škola s MŠ, Odborárska 2
Základná škola s MŠ, Riazanská 75
Materská škola, Letná č. 7
Materská škola, Teplická
Základná škola s MŠ, Sibirská
Materská škola, Legerského 18
Materská škola, Šuňavcova 13
Základná škola s MŠ, Za kasárňou 2
Materská škola, Šancová 65
Detské jasle, Robotnícka 51
EKO-podnik VPS vrátnica, Halašova 20
EKO-podnik VPS Tržnica
Telocvičňa, Pionierska

počet vriec
2
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
podľa požiadavky
1

Príloha č.10

Zoznam ulíc soľných miest
Ulice:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vančurova z Jaskového radu
Vidlicová
Chrasťová
Boskovičová
Sudová
Černicová od Jaskového radu
Černicová od Guothohej
Kurucova
Záruby
úrad MČ BNM
Čremchová od Brečtanovej po Pyrenejskú
Pavlovská
Nobelová 3

14. Neronetová križovatka so Sliačskou
15. Pyrenejská
16. Jedenásta
17. Mandľovníková
18. Dvanásta
19. Desiata
20. Lopenícka
21. Snežienková
22. Konská železnica
23. Magnetová pri potravynách
24. Halašová areál EKO
25. Biely Kríž farby – laky
26. Tržnica 2x pri vstupoch
27. Lanovka 2x horná, spodná stanica

