
 

Plán čistenia Detských ihrísk v MČ BA - NM 
1.3.2020 – 30.11.2020 

 
 

Dátum Činnosti Lokalita 
pondelok - ručné zbieranie odpadkov 

- vyprázdňovanie malých 
odpadkových košov 
- prekopávanie a čistenie 
pieskovísk 
- zametanie a odburiňovanie 
chodníkov a spevnených plôch 

park a DI Račianske mýto 
DI Ľubľanská 
DI Uhrova 
DI Osadná   
DI Tegelhoffa 
areál Kuchajda 

utorok - ručné zbieranie odpadkov 
- vyprázdňovanie malých 
odpadkových  košov 
- prekopávanie a čistenie 
pieskovísk 
- zametanie a odburiňovanie 
chodníkov a spevnených plôch 

DI Legerského 
ŠI Pionierska 
DI Piešťanská 
DI Sibírska 40, 48, 52 
DI Hostinského I., II. 
DI Ľudové námestie 
DI Kalinčiakova 
DI Vajnorská  
DI Športová 
DI Odbojárov 
DI Bartoškova 
areál Kuchajda 

streda - ručné zbieranie odpadkov 
- vyprázdňovanie malých 
odpadkových  košov 
 - prekopávanie a čistenie 
pieskovísk 
- zametanie a odburiňovanie 
chodníkov a spevnených plôch 
 

DI Husova 
park Gaštanica 
ŠI Ladzianskeho 
DI Uhrova 
DI Guothova 
ŠI L. Dérera 
DI Višňová 
DI Rozvodná 
DI Hálkova 
DI Kukučínova 
DI Kominárska 
ŠI Račianska 
DI Osadná 
areál Kuchajda 

štvrtok - ručné zbieranie odpadkov 
- vyprázdňovanie malých 
odpadkových košov 
- prekopávanie a čistenie 
pieskovísk 
- zametanie a odburiňovanie 
chodníkov a spevnených plôch 

DI Skalická cesta 
DI Pri Bielom kríži 
park Slza 
DI Teplická 5.,19 
DI Sliačska 
DI Pluhová 1, 12 
DI Vihorlatská 
DI Bojnická 
DI Nobelova1, 2 
DI Odborárska 
DI Trojdomy 
areál Kuchajda 

   



 

  
 
 
 

 

piatok - ručné zbieranie odpadkov 
- vyprázdňovanie malých 
odpadkových  košov 
- prekopávanie a  čistenie 
pieskovísk 
- zametanie a odburiňovanie 
chodníkov a spevnených plôch 

park a DI Račianske mýto 
DI Lubľanská 
DI Uhrova 
DI Osadná  
DI Tegelhoffa 
areál Kuchajda 

sobota - ručné zbieranie odpadkov 
- vyprázdňovanie malých smetných 
košov 

park a DI Račianske mýto 
DI Osadná 
areál Kuchajda 

nedeľa 
 

- ručné zbieranie odpadkov 
- vyprázdňovanie malých smetných 
košov 

park a DI Račianske mýto 
DI Osadná 
areál Kuchajda 

 
Čistenie DI a areálu Kuchajdy počas víkendov zabezpečujeme podľa potreby v závislosti od 
počasia. 
Počas rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí organizovaných MČ BNM 
zabezpečujeme čistotu a poriadok aj mimo tohto harmonogramu /najčastejšie sú to akcie 
Kultúrneho leta na Kuchajde/.  
Čistenie a údržbu detských ihrísk, verejných priestranstiev a areálu Kuchajda v  prípade 
mimoriadnych poveternostných podmienok prispôsobujeme danej situácií. 
 
 
 


