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Účel  zimného operačného plánu 

Zimný operačný plán upravuje riadenie a výkon zimnej údržby miestnych komunikácií, 
chodníkov a verejných priestranstiev vo vlastníctve Mesta Pezinok tak, aby bola zabezpečená 
zjazdnosť a bezpečnosť. Postupuje v zmysle stanovených kritérií na základe hierarchie. 
Údržba verejných priestranstiev, parkovísk, zabezpečenie schodnosti chodníkov, priechodov 
pre chodcov, autobusových zastávok a lávok v súlade s technologickými normami a postupmi 
s dôrazom na dodržiavanie zásad hospodárnosti sa vykonáva prevažne ručnou údržbou. 

I. 
Legislatíva 

Operačný plán je spracovaný v súlade s týmito predpismi: 
- § 9 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov 
- Zmluva o dielo na zabezpečenie verejnoprospešných služieb pre Mesto Pezinok zo dňa 

23.04.2007 v zmysle platných dodatkov 

II. 
Zabezpečenie zimnej údržby 

Zimnú údržbu v meste Pezinok zabezpečuje: 

Vykonávateľ zimnej údržby 
PETMAS spol. s. r. o., Viničnianska cesta 5973/25, 902 01 Pezinok  

Správca miestnych komunikácií 
Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok  

Kontaktná osoba mimo pracovnej doby v prípade kalamity a zhoršených poveternostných 
podmienok: 
- stála služba MsP: 159, 033/6901 182; 

III. 
Rozsah a čas výkonu zimnej údržby 

Zimná údržba sa vykonáva v zmysle Zmluvy o dielo na zabezpečenie verejnoprospešných 
služieb pre Mesto Pezinok v čase od 15. novembra 2021 do 15. marca 2022. V tomto období 
vzhľadom na aktuálnosť situácie Mesto dohodne s vykonávateľom zimnej údržby výkon 
zimnej  pohotovosti. 

Pohotovosť pracovníkov zimnej údržby: 
Vykonávateľ zimnej údržby určí pracovníkov na zabezpečenie pohotovosti v čase mimo 
pracovnej doby. V prípade potreby vykonávateľ prostredníctvom dispečerov zvolá vodičov 
a posádky k rýchlemu zásahu. 
Pre obdobie zimnej sezóny 2021/2022 je pohotovosť mimo pracovnej doby určená takto: 
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Vykonávateľ zimnej údržby zabezpečí pohotovosť mimo pracovnej doby v období:            
od 1. 12. 2021  do 28. 02. 2022.  

Presná špecifikácia držania pohotovosti v čase mimo pracovnej doby a špecifikácia vozidiel 
pripravených vykonávať zimnú údržbu v tomto čase spolu s technikom/dispečerom je  
vzájomne odsúhlasená v „Náhrade za objednanú zimnú pohotovosť vodičov a vozidiel 
v mimopracovnej dobe od 1.12.2021 do 31.12.2021 a od 1.1.2022 do 28.2.2022,.  

IV. 
Riadenie zimnej údržby 

Vykonávateľ zimnej údržby. 
V bežných zimných podmienkach riadia výkon údržby pracovníci MsÚ - referát životného 
prostredia, komunálnych služieb a dopravy, pričom samotný výkon realizuje zmluvne 
dohodnutý partner, t.j. Petmas, spol. s r.o. Pezinok ako vykonávateľ zimnej údržby. 

Denník zimnej údržby. 
Vykonávateľ zimnej údržby je povinný viesť  „denník zimnej údržby,, v ktorom budú 
zaznamenané všetky skutočnosti súvisiace s realizovaným výkonom zimnej údržby. Tento 
denník s dennými výkonmi tvorí prílohu mesačnej faktúry. Denník obsahuje trasu a čas 
vykonanej zimnej údržby. Denník sa predkladá mestu Pezinok na týždennej frekvencií. 

Štáb zimnej údržby. 
Úlohou štábu je operatívne riadiť v zhoršených poveternostných podmienkach zimnú údržbu, 
ktorá znemožní zjazdnosť miestnych komunikácií, napr. dlhodobé intenzívne sneženie – 
snehová kalamita, popadané stromy na komunikáciu najmä v rekreačných oblastiach a pod. 
Štáb zimnej údržby zvoláva primátor mesta a pozostáva z týchto zástupcov: 
- zástupca primátora mesta Pezinok 
- zástupca odd. stratégie a životného prostredia 
- riaditeľ Mestského podniku služieb 
- náčelník Mestskej polície 
- zástupca vykonávateľa zimnej údržby – Petmas spol. s r.o. 

V. 
Technologické postupy zimnej údržby 

Výkon zimnej údržby spočíva v odhŕňaní snehu, v prípade kalamitnej situácie jeho odvoze, 
posype komunikácií – ciest  a chodníkov a verejných priestranstiev pri tvorbe poľadovice. 

Odhŕňanie snehu z komunikácií 
- Odhŕňanie ciest sa bude vykonávať v jazdných pruhoch na šírku radlice od stredu vozovky 

až po krajnicu a to mechanickým pluhovaním vozidlom s radlicou. 
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- V mieste parkovania na cestnej komunikácii bude zabezpečené odhŕňanie snehu v smere 
od parkovacích miest k opačnej krajnici. 

- V mieste obojstranného parkovania na cestnej komunikácii bude zabezpečené odhŕňanie 
od oboch strán od parkovacích miest a vykonávateľ zabezpečí v prípade potreby aj odvoz 
snehu. 

- Cesty s jednostranným chodníkom budú odhŕňané na stranu, kde nie je vedený chodník. 
- Pri odhŕňaní ciest dbať na odhŕňanie križovatiek a vstupov na parkoviská. 
Vrstva snehu do 5 cm sa neodstraňuje pluhom, ale vykonáva sa zdrsnenie inertným 
posypovým materiálom. Mechanizmy na odhŕňanie snehu sa nasadia, ak vrstva na 
komunikáciách presiahne 5 cm. 

Posyp komunikácií 
Posyp ciest bude vykonávaný sypačmi v jazdných pruhoch komunikácií určených pre 
motorovú dopravu – v smere jazdy a po celej šírke.   
Posyp chodníkov bude vykonávaný mechanizmami – tam, kde sú chodníky dostatočne široké 
a bez  terénnych nerovností. V ostatných prípadoch budú chodníky posýpané ručne. 

Odvoz snehu 
Odvoz snehu zabezpečí vykonávateľ zimnej údržby na koniec Trnavskej ulice (parc. č. 1308 
k.ú. Pezinok, parcela registra E, vlastník Mesto Pezinok a parcela č. 1327/2 k.ú. Pezinok, 
parcela registra E, vlastník Slovenská republika). 

Odhŕňanie a posyp - ručne 
Odhŕňanie ručne a posyp ručne sa bude vykonávať na chodníkoch, kde je prejazd 
mechanizmov určených na zimnú údržbu nemožný – napr. kvôli úzkej šírke chodníka, 
terénnym nerovnostiam alebo prekážkam postaveným na chodníku (stĺpy, dopravné značky, 
parkujúce autá...).  
Ďalšie miesta určené na ručnú údržbu sú autobusové zastávky, priechody pre chodcov, lávky 
cez vodné toky a schody. 

Posypový materiál 
Skládku posypového inertného materiálu (kamenná drva) a chemického materiálu (kamenná 
soľ NaCl) zabezpečí vykonávateľ zimnej údržby. 
Na cesty aj chodníky sa bude používať posypový materiál: kamenná drva + soľ v pomere 3:1. 

VI. 
Prehľad strojov a mechanizmov  pri výkone zimnej údržby 

Vozidlá zaradené do zimnej údržby počas pracovnej doby od 15. novembra do 15. marca: 
1. MAN TGS so sypačovou nadstavbou a čelnou radlicou vybavené GPS 

monitorovaním EČV: PK 694 EV (posyp a pluhovanie)  
2. Multicar  M30 FUMO – PK 635 DT vybavené GPS monitorovaním (posyp a pluhovanie)  
3. Multicar  M27C  -  PK 907 DL vybavené GPS monitorovaním (posyp a pluhovanie)  
4. Multicar  M27C  -  PK Z 081 vybavené GPS monitorovaním (posyp a pluhovanie)  
5. Traktor  s pluhom zadným -  PK 147 AA vybavené GPS monitorovaním (odhŕňanie)  
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6. Traktor  s pluhom zadným -  PK 016 AC vybavené GPS monitorovaním (odhŕňanie) 
7. Nakladač šmykom riadený UNC - 60    PK Z 041 (odhŕňanie)  
8. Nakladač šmykom riadený UNC750 (bez EČ vozidla)  
9. Manitou PK Z 279 (nakladanie vozidiel s posypom)  
10.JCB traktor-báger (pri sekaní a odstraňovaní ľadu pod mostom Tehelná, Drevárska 

a Leitne)  
11.Mitsubishi s hákovým kontajnerom na ručný posyp z korby PK 574 FF 
12.Skriňová dodávka PK 377 BR (M. Benz/ VITO)  
13.Škoda Fábia s prívesným vozíkom PK  575 AY   
14.Mitsubishi PK 140 BU  
15.Mitsubishi PK 743 EV  
16.Vozidlo dispečera ZU: Citroen Berlingo PK 001 CS (alebo BL 712 CF 

Vozidlá zaradené do zimnej údržby v čase pohotovosti (mimo pracovnú dobu od 1.12. 2021do 
28.2.2022:  
1. MAN TGS so sypačovou nadstavbou a čelnou radlicou vybavené GPS 

monitorovaním EČV: PK 694 EV (posyp a pluhovanie)  
2. Multicar  M30 FUMO – PK 635 DT vybavené GPS monitorovaním (posyp a pluhovanie)  
3. Multicar  M27C  -  PK 907 DL vybavené GPS monitorovaním (posyp a pluhovanie)  
4. Multicar  M27C  -  PK Z 081 vybavené GPS monitorovaním (posyp a pluhovanie)  
5. Traktor  s pluhom zadným -  PK 147 AA vybavené GPS monitorovaním (odhŕňanie) 

Nakladač šmykom riadený UNC - 60    PK Z 041 (odhŕňanie)  
6. Nakladač šmykom riadený UNC750 (bez EČ vozidla)  
7. Vozidlo dispečera ZU: Citroen Berlingo PK 001 CS (alebo BL 712 CF) 

   

VII. 
Poradie dôležitosti miestnych  komunikácií pre zabezpečenie zimnej údržby 

Sieť miestnych komunikácií na území mesta Pezinok tvoria všeobecne prístupné a užívané 
komunikácie. Dĺžka komunikácií určených na zimnú údržbu vrátane ciest do rekreačných 
oblastí je stanovená prílohou - mapa a hierarchizácia stupňa zimnej údržby: 
h'ps://www.google.com/maps/d/viewer?
mid=1uKUyRSY2W7LkvsqJ3sQxPiNsEcLg356r&ll=48.292814075845726%2C17.24613857545778&z=1
3 

Priorita pri údržbe ciest sa riadi podľa mapy a určenia kategórií komunikácií podľa stupňa od 
1 po 4. Chodníky sa udržiavajú v špeciálnom režime. Vyznačené chodníky na mape budú 
odhrnuté strojovo do 4 hodín, v prípade technických prekážok (stĺp, odstavené vozidlo, 
zúžený chodník a pod.) budú ručne dočistené. 

Priorita pri údržbe ciest a chodníkov je spracovaná v mapovom podklade, kde priorita 1 
znamená výkon údržby do 4 hodín, priorita 2 znamená výkon údržby do 6 hodín, priorita 3 
znamená výkon údržby do 12 hodín a 4 znamená výkon údržby do 18.  
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Vykonávateľ zimnej údržby zabezpečí ukončenie služby v nasledovnom čase od ukončenia 
sneženia alebo vzniku poľadovice: 

Priorita pri údržbe ciest: 
-------------- priorita 1 údržba do 4 hodín od ukončenia sneženia 
-------------- priorita 2 údržba do 6 hodín od ukončenia sneženia 
-------------- priorita 3 údržba do 12 hodín od ukončenia sneženia 
-------------- priorita 4 údržba do 18 hodín od ukončenia sneženia 

Priorita pri údržbe chodníkov: 
-------------- priorita 1 údržba do 4 hodín 
-------------- priorita 2 údržba neoznačených chodníkov v priebehu dňa 
         podľa technických možností a za súčinnosti obyvateľstva  

Priorita pri údržbe zastávok autobusov, priechodov pre chodcov, schodov a lávok: 
do 3 hodín 

Pešie uličky :  
- medzi Slnečnou ulicou a Dobšinského ulicou 
- prechod z ulice Pod lipou na Seneckú ulicu 

Schody:  
- zo Zámockej ul. na Gogoľovu  
- na Tehelnej ul. do podjazdu 
- Lávky ponad Saulak : 
- na sídlisku Sever pri škole J. Kupeckého (3 lávky) 
- zo sídliska Juh k obchodným centrám (LIDL, TESCO…) 
- Bratislavská - Myslenická (od Muratu smer Obchodná akadémia) 
- 1. Mája pri basketbalovej hale smer Okružná 
Priorita pri údržbe neoznačených peších uličiek: v priebehu dňa podľa technických 
možností a za súčinnosti obyvateľstva 

VIII. 
Komunikácie, kde sa nebude vykonávať zimná údržba 

Nespevnené a neprístupné komunikácie: 
- Vinice 
- Glejovka – cesta za jazerom Dolná 
- Svätojurská ul. 
- Záhradná ul.- časť medzi domami 
- Muškátová ul. – medzi garážami 
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- Stará cesta na Vinosady - koniec Trnavskej ul. 
- sídl. Sever pri parku - pozdĺž potoka 
- Odbočka z ul. Gen. Pekníka - slepá ulica 
- Cajlanská ul.- bočné slepé uličky 
- Pri amfiteátri – popri potoku 
- Kučišdorfská dolina – okrem hlavnej cesty 

Súkromné komunikácie: 
- Záhradná ul.- časť medzi domami 
- Turie brehy (Vincúrska ul., Podhorská ul., ul. Kamenice) 
- Grinava Orešné (ul. Mlynárska, Liesková, Černicová, Trnková) 
- Dubový vŕšok (ul. E. Suchoňa, ul. Ľ. Rajtera, ul. K. Franklovej) 
- Okružná ul. 
- Obchodná ul. – časť od Myslenickej ul. po MOLO 
- Popri parkovisku TESCO – od kruhového objazdu po KAUFLAND 
- LIDL – medzi Okružnou a Obchodnou ul. 
- Moyzesova ul. – medzi Panorámou a Daňovým úradom 
- Moyzesova ul. – medzi Lesníckou a Tehelnou ul. 
- Senecká ul. – od Dobšinského ul. po MŠ 
- Šenkvická cesta – odbočka k býv. Hypernove 
- Šenkvická cesta – odbočka od kruhového objazdu k budove STK 
- sídl. Muškát – komunikácie okolo BD Silvánium 
- sídl. Muškát – koniec Muškátovej ul. od č. 42 
- ul. Jamnických 
- ul. dona Sandtnera 
- ul. Žarnovických 
- ul.  Najmarová 
- ul. Schaubmarova  
- ul. R. Rétiho  
- Krížna popri potoku č. 16 až 24  
- Kutuzovova ul. 1, 3, 5, 7, 26, 28, 30, 32 
- ul. Topoľová 
- ul. Javorová  
- Talihov dvor 

Štátne a regionálne cesty. 
Mesto Pezinok nebude vykonávať zimnú údržbu ani na cestách II. triedy a ceste III. triedy, 
ktoré sú vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, správu a údržbu zabezpečuje 
spoločnosť Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja p.o., Čučoriedková 6, 
Bratislava: 

- Cesta  II. triedy  II/502 Bratislava-Modra - ul. Myslenická, Bratislavská, Jesenského, 
Moyzesova, Kalinčiakova a Senecká 

- Cesta  II. triedy  II/503 - Viničnianska cesta, Malacká cesta 
- Cesta III. triedy III/1086 – Šenkvická cesta 
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- Cesta vo vlastníctve spoločnosti Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 
Bratislava: 

- Cesta III. triedy III/1085 – Limbašská cesta 

IX. 
Súčinnosť pri vykonávaní zimnej údržby 

Mestský podnik služieb – zabezpečuje distribúciu a dopĺňanie žltých nádob na posyp pri 
chodníkoch, lávkach a pod. (viď mapový podklad). Na požiadanie zástupcov Mesta poskytne 
pomoc pri vykonávaní zimnej údržby v rámci svojich možností  (napr. poskytne techniku, 
ľudí…).Pri zabezpečovaní zjazdnosti zvlášť nebezpečných úsekov alebo v prípade inej 
naliehavej potreby môže správca komunikácie po prerokovaní s orgánmi dopravnej polície 
obmedziť alebo vylúčiť premávku na čas potrebný na údržbu tohto úseku. 

X. 
Zoznam príloh 

  
Grafická príloha „mapa zimnej údržby“ na stránke: h'ps://www.google.com/maps/d/viewer?
mid=1uKUyRSY2W7LkvsqJ3sQxPiNsEcLg356r&ll=48.292814075845726%2C17.24613857545778&z=1
3 

Rozdeľovník: 
3 x Mesto Pezinok –  1 x primátor mesta 
                                   1 x odd. Stratégie a životného prostredia 
                                   1 x Mestská polícia 

Petmas, spol. s. r. o.,  Viničnianska cesta 5973/25, 902 01 Pezinok
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