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MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI  
 
 
 

 

 
 
 

NÁVRH NA UZNESENIE  
 

M ES TS K É HO Z AS T U P I T E Ľ ST V A  
 

zo dňa 16. 11. 2017  číslo  
 
 

K bodu:  Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2017/2018. 
 

 

M e s t s k é  z a s t u p i t e ľ s t v o  
 

 

I. berie na vedomie 

Plán zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2017/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Ján Blcháč, PhD. 
      primátor mesta 

    
 
                                                                                                                  Dátum podpisu uznesenia: 
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Dôvodová správa  
 

 
Zimná údržba je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť a schodnosť 

miestnych komunikácií a ich súčastí v zimnom období, t.j. odstraňovanie prípadne zmierňovanie závad v 
zjazdnosti a v schodnosti spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami. Pre 
zabezpečenie organizácie, technickej prípravy zimnej údržby a pre jej vlastný výkon, ktorý zohľadňuje 
efektívne vynakladanie finančných prostriedkov mesta, je spracovaný „Operačný plán zimnej údržby 
miestnych komunikácií na zimné obdobie 2016/2017“ (ďalej len „OPZÚ“). OPZÚ je spracovaný v súlade so 
zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa 
Metodického pokynu MV SSR-SD č.3411/86 a jeho prílohy, podľa smerníc MV SSR z 30.7.1987 č.2642/87 o 
zimnej údržbe pozemných komunikácií v mimoriadnych poveternostných podmienkach, Organizačného 
opatrenia pre zabezpečenie údržby diaľnic a ciest MDaS Slovenskej republiky č. SD/2-2788 a jeho doplnku 
č.1 zo dňa 26.8.1991 a Usmernenia na čistenie ciest a miestnych komunikácií /MV SR, správa dopravy, odbor 
cestovného hospodárstva č. SD/2-2588/91/.  

 
OPZÚ rieši nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov pre bežné klimatické podmienky a 

pre mimoriadne klimatické podmienky (kalamitné stavy). OPZÚ rešpektuje „Zásady zimnej údržby a čistenia 
pozemných komunikácií snehovými pluhmi v okolí železničných priecestí“ vydané Železnicami Slovenskej 
republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava – Atrakčný obvod Žilina, Stredisko MS Lipt. Hrádok. Pri spracovaní 
OPZÚ sa vychádzalo z rozboru priebehu zabezpečenia zimnej údržby v uplynulých zimných obdobiach. 
Jednotlivé pripomienky boli zapracované do tohto OPZÚ. Výkon zimnej údržby na miestnych komunikáciách 
v územnom obvode mesta Liptovský Mikuláš zabezpečujú Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš v 
súlade s OPZÚ a podľa pokynov operačného štábu zimnej služby v kalamitných situáciách. 

 
V zimnom období 2017/2018 bude správca komunikácií udržiavať 92 km vozoviek, 4 lavičky, 11 

mostov, 2 podchody, 120 bm schodov a 59 km chodníkov. Súčasťou OPZÚ sú aj medziblokové komunikácie 
na sídliskách mesta a chodníky prejazdných úsekov ciest I., II. a III. triedy.  

Mechanické odstraňovanie snehu vrátane preventívneho a chemického posypu a údržby 
odvodňovacieho systému proti zamŕzaniu na ceste č. I/18, II/584 a cestách III. tried bude vykonávať správca 
ciest – SC ŽSK závod Liptov, Liptovský Mikuláš. Odvoz snehu a schodnosť priechodov pre chodcov na 
prejazdných úsekoch ciest zabezpečia Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš. 

 
Stupeň (poradie) dôležitosti udržiavania miestnych komunikácií bolo stanovené podľa 

nasledovných kritérií:  
- intenzita dopravy,  
- vedenie trás verejnej autobusovej dopravy  
- dopravný význam komunikácie,  
- stavebný a dopravno-technický stav komunikácie,  
- územné a poveternostné podmienky. 
 

Stupne dôležitosti: 
I.: miestne komunikácie I. triedy, komunikácie dôležité pre prejazd pravidelnej a nepravidelnej verejnej 
autobusovej dopravy, niektoré úseky miestnych komunikácií II. triedy k dôležitým objektom občianskej 
vybavenosti.  

II.: miestne komunikácie II. triedy a niektoré úseky miestnych komunikácií III. triedy.  

III.: sú miestne komunikácie III. triedy.  

IV.: sú neudržiavané úseky miestnych komunikácií.  

 
Stanovenie časového limitu pre začatie výkonov po zhoršení stavu zjazdnosti vozovky:  
V I. stupni dôležitosti platí časový limit 1 hodina.  

V II. stupni dôležitosti platí časový limit 3 hodiny.  

V III. stupni dôležitosti platí časový limit 6 hodín. 
 
 

 
Výkon zimnej služby, je organizovaný v nepretržitom režime, vrátane dní pracovného voľna, 

pracovného pokoja, ako aj počas sviatkov. Výkon zimnej služby je zabezpečovaný vlastnými kapacitami VPS 
alebo zmluvne dohodnutými kapacitami. Výkon je realizovaný spravidla v období  od 15. Novembra 2017 a 
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končiace 31. marca 2018 a v prípade zlých poveternostných je zimná služba aktivovaná aj mimo tohto 
obdobia. 

 
Odstraňovanie snehu: 
1. Pluhovaním 
2. Frézovaním 
3. Posypom vozovky 

a. Inertným materiálom 
b. Rozmrazovacími chemickými prostriedkami (NaCl) 

4. Odvozom snehu 
 
Mimoriadne situácie (kalamitné stavy): 
Stupne aktivity: 
 
stav bdelosti – I. stupeň:  

• pri očakávanej zvýšenej zrážkovej činnosti, mrznúcom mrholení, mrznúcom daždi, pri snežení so 
silným vetrom, ktoré majú vplyv na zjazdnosť pozemných komunikácií  

• pri zvýšenom výskyte takých závad v zjazdnosti, spôsobených výkyvmi počasia, ktoré nemôže vodič 
predvídať,  

• pri šmykľavosti na pozemných komunikáciách v ojedinelých miestach spôsobenej námrazou, 
zamŕzaním stekajúcej vody z okolia, alebo vody stojacej na vozovke.  

Pri stave bdelosti uvádza správca komunikácií do pohotovosti vlastné prostriedky a pracovné sily na základe 
vlastného pozorovania a na príkaz riaditeľa.  
 
stav pohotovosti – II. stupeň:  

• pri pretrvávajúcich snehových zrážkach, kde je na vozovke neutlačená snehová vrstva nad 20 cm,  

• pri zvýšenom výskyte snehových jazykov, v dôsledku čoho nie je uvoľnená prejazdová šírka jedného 
pruhu pre každý smer,  

• pri šmykľavosti vozovky, spôsobenej uloženou snehovou vrstvou, rozmočeným snehom, mrznúcim 
mrholením, mrznúcim dažďom alebo v dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov vytvárajúcich 
závady v zjazdnosti väčšiny komunikácií.  

Pri II. stupni aktivity nasadzujeme všetky vlastné prostriedky a pracovné sily ako aj pracovné sily a prostriedky 
zmluvných organizácií zapojených do zimnej údržby pozemných komunikácií na základe príkazu zástupcu 
primátora mesta, ktorému prislúcha útvar zabezpečujúci výkon štátnej správy na úseku pozemných 
komunikácií.  
 
stav ohrozenia – III. stupeň   

• pri vytrvalých snehových zrážkach, kde sa vytvára neutlačená snehová vrstva tvoriaca prekážku pre 
motorové vozidlá,  

• pri zvýšenom výskyte miest, kde je zjazdný len jeden jazdný pruh pre oba smery,  

• pri vytrvalých snehových zrážkach a vetre, kde sa tvoria na väčšine komunikácií súvislé záveje 
znemožňujúce prejazd špeciálnych vozidiel.  

Pri stave ohrozenia, ktorý vyhlasuje mesto /na príkaz primátora mesta/, VPS a MsÚ môžu vyzvať orgány a 
organizácie v územnom obvode mesta Liptovský Mikuláš k nasadeniu všetkých dostupných prostriedkov a 
pracovných síl. Pri ochrane pred následkami mimoriadne nepriaznivých poveternostných podmienok sa 
vyžaduje pomoc polície, najmä pri sprostredkovávaní spojenia, pri ochrane zdravia a životov občanov, riadení 
cestnej premávky, zabezpečení verejného poriadku a pri ochrane majetku so spoluúčasťou mestskej polície. 
Pomoc sa vyžaduje aj pri riadení cestnej premávky počas odvozu snehu z centrálnej mestskej zóny.  
Stav bdelosti sa končí, ak pominú poveternostné podmienky a ich následky na zjazdnosť miestnych 
komunikácií.  
Stav pohotovosti a ohrozenia odvoláva mesto Liptovský Mikuláš ak sa pominú ich dôvody vyhlásenia. 
 
 
 
 

Na  vyhlasovanie I., II. a III. stupňa aktivity za mimoriadnych poveternostných podmienok je zriadený 
operačný štáb zimnej služby. 

 
Ing. Ján Blcháč PhD., primátor mesta – vedúci operačného štábu zimnej služby pri III. stupni aktivity, 
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Ing. Marta Gutraiová, prednostka MsÚ – vedúca operačného štábu zimnej služby pri II. stupni aktivity, 
členka štábu pri III. stupni aktivity, 

Ing. Gabriel Lengyel, vedúci odboru ŽP a dopravy – vedúci operačného štábu zimnej služby pri I. stupni 
aktivity, člen štábu pri II. a III. stupni aktivity. 

 
Ďalší členovia operačného štábu zimnej služby: 
Ing. Martin Kögel – riaditeľ SC ŽSK – závod Liptov 
Ing Dušan Grešo – riaditeľ VPS LM 
kpt. Mgr. Radoslav Culák – dopravný inžinier ODI ORPZ LM 
JUDr. Marián Jančuška – náčelník MsP 
Ing. Ľubomír Klobušiak – referent PO, CO a BOZP MsÚ Liptovský Mikuláš 

 
Zoznam mechanizmov na zimnú údržbu: 
1 sypač Š 706 s prednou radlicou na inertný materiál  
2 sypače T-815 s prednou radlicou na inertný materiál  
1 sypač multikár M-25 s prednou radlicou na chem. materiál  
5 traktorov so závesnou radlicou  
2 nákladné vozidlá LIAZ s prednou radlicou + odvoz snehu  
1 komunaltrak s radlicou a posypom,  
1 nakladač UN 053, 1 nakladač Paus,  
1 ks rýpadlo DH 112  
1 KT-65 s radlicou,  
2 ks UNC 060  
1 ks UNC 750 
 

Do výkonu zimnej služby sú zaradení 4 pracovníci ako dispečeri mimo pracovníkov obslúh 
mechanizmov. Dispečeri počas zimného obdobia budú mať dispečerskú službu v týždenných intervaloch, 
ktorá sa začne v závislosti na poveternostných podmienkach.  
Obsluhujúcich pracovníkov na vozidlách a mechanizmoch je 28. Jeden pracovník bude mať na podniku počas 
týždňa nočnú službu, denné a nočné služby počas sobôt a nedieľ.  
Štrnásť obsluhujúcich pracovníkov bude mať pohotovosť doma. Títo sa budú striedať v pohotovosti v 
týždenných intervaloch. 

 
Zoznam neudržiavaných úsekov MK: 

1. spojnica medzi Ploštínom a Iľanovom od vjazdu k posledným domom na tejto komunikácii 

2. most Tatralandia, cyklochodník smer Tatralandia,  
3. cyklochodník okolo Váhu ( v zime trasa pre bežecké lyžovanie) s výnimkou úseku od Vrlíkovej ulice 

(Iľanovský most) po ul. Belopotockého a s výnimkou v úseku Hotel Jánošík po zjazd cyklochodníka 
na ul. Štefánikovú.  

 
 

Plán zimnej údržby bol prerokovaný na komisii dopravy a verejného poriadku na zasadnutí dňa 
26.10.2017 bez pripomienok. 
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