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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 2019/2020“ (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, mechanizmov a pracovníkov 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 2019/2020 bude správca komunikácií udržiavať 92 km vozoviek, 4 lavičky, 11 

mostov, 2 podchody, 120 bm schodov a 76 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 bude realizovaný spravidla v období  od 15. Novembra 
2018 a končiace 31. marca 2019 a v prípade zlých poveternostných bude zimná služba aktivovaná aj mimo 
tohto obdobia. 
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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, 
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: 
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Ing. Ján Omasta – 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 MAN s prednou radlicou na inertný materiál 
2 sypače T-815 s  prednou radlicou na inertný materiál 
2 sypače multikár M-25 a M29 s prednou radlicou na chem. materiál 
5 traktorov so závesnou radlicou 
1 nákladné vozidlo LIAZ s prednou radlicou + odvoz snehu 
1 Citymaster 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  
2 komunaltrak s radlicou  
 

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, mechanizmoch a pracovníkov ručnej čistoty je 32. Jeden 
pracovník bude mať na podniku počas týždňa nočnú službu, denné a nočné služby počas sobôt a nedieľ. 
Vždy šestnásť 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  

2. most Tatralandia, cyklochodník smer Tatralandia,  
3. cyklochodník okolo Váhu (bude upravovaný pre bežecké lyžovanie) s výnimkou úseku od Vrlíkovej 

ulice (Iľanovský most) po ul.  Belopotockého a s výnimkou nového úseku cyklochodníka od Hotela 
Jánošík po križovatku s ulicou Štefánikovou. 
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1. Technicko - organizačné opatrenia na zimnú údržbu miestnych komunikácií    
v územnom obvode mesta Liptovský Mikuláš 

1.1. 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 tento „Operačný plán 
zimnej údržby miestnych komunikácií na zimné obdobie 2019/2020 (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 zimnom období. 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. 

1.1.1. Základné pojmy 
1.1.1.1. Zjazdnosť miestnych komunikácií je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje 

bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno – 
technickému  a stavebnému stavu týchto komunikácií, poveternostným 
podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať. 

1.1.1.2. Závady v zjazdnosti sú také zmeny spôsobené vonkajšími vplyvmi, ktoré nemôže 
vodič predvídať ani pri jazde prispôsobenej stavebnému stavu komunikácie, 
poveternostným podmienkam, vlastnostiam vozidla a nákladu vlastným 
schopnostiam a iným zjavným okolnostiam .  

1.1.1.2.1. Závadami v zjazdnosti sú najmä: 
1.1.1.2.1.1. ojedinelé výtlky, výmole a hrboly v inak vyhovujúcom povrchu súvislého úseku 

vozovky, nevhodne uložený udržovací materiál, spadnuté stromy  kamene, 
poškodené dopravné značky, poškodené kanálové poklopy a iné prekážky, ak 
sa na ne predpísaným spôsobom neupozorňuje, 

1.1.1.2.1.2. znečistenie vozovky, poškodené vozovky a iné závady spôsobené užívateľmi 
komunikácie alebo prevádzkovateľmi činnosti v okolí diaľnic a ciest. 

1.1.1.2.1.3. ojedinelé miesta s poľadovicou, ktorá vznikla námrazou, zamŕzaním stekajúcej 
vody na vozovku z okolia alebo vôd stojacich na vozovke 

1.1.1.2.2. Závady v zjazdnosti sa odstraňujú zimnou údržbou len na miestnych 
komunikáciách /úsekoch/ určených pre zimnú údržbu. 

1.1.1.3. Schodnosť komunikácií určených pre chodcov je taký stav týchto komunikácií, ktorý 
umožňuje bezpečnú chôdzu prispôsobenú ich stavebnému stavu, poveternostným 
podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže chodec predvídať. 

1.1.1.4. Závady v schodnosti komunikácií určených pre chodcov sú obdobné závadám 
v zjazdnosti, pokiaľ  tieto závady neumožňujú bezpečný pohyb chodcov bez 
ohrozenia a zhoršenia podmienok bezpečnosti. 

1.1.1.5. Poveternostné podmienky, ktoré môžu podstatne zhoršiť zjazdnosť komunikácií 
alebo môžu spôsobiť neprejazdnosť komunikácií, resp. ich úsekov, prípadne 
schodnosť komunikácií sú najmä:   
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1.1.1.5.1. fujavice a intenzívne dlhodobé sneženie, 
1.1.1.5.2. víchrice a mimoriadne vodné zrážky, 
1.1.1.5.3. povodne, prívalové vody po intenzívnych a dlhodobých vodných zrážkach, 
1.1.1.5.4. vznik súvislej poľadovice pri poklese teplôt a pri vyššej vlhkosti vzduchu, 
1.1.1.5.5. hmly a odmäky, 
1.1.1.5.6. mrznúci dážď a mrznúce mrholenie.  
1.1.1.6. Nezjazdný úsek je taký úsek miestnej komunikácie, kde stav vozovky, najmä 

šmykľavosť vozovky alebo snehová vrstva na vozovke neumožňuje bezpečný 
prejazd. 

1.1.1.7. Neprejazdný úsek je taký úsek miestnej komunikácie, v ktorom sú prekážky 
neumožňujúce prejazd vozidiel. Za prekážku neumožňujúcu prejazd sa považuje aj 
vrstva nového snehu nad 10 cm. 

1.1.1.8. Zmierňovanie závad v zjazdnosti zahrňuje predovšetkým tieto činnosti: 
1.1.1.8.1. posyp inertnými materiálmi, chemickými alebo zmiešanými materiálmi / vyžaduje 

sa súhlas príslušného orgánu / na odstraňovanie alebo zmierňovanie vplyvu 
vzniknutej námrazy, poľadovice alebo utlačenej snehovej vrstvy, 

1.1.1.8.2. pluhovanie, frézovanie, prípadne nasadenie ďalších mechanizmov na odstránenie 
snehových vrstiev, 

1.1.1.8.3. odvádzanie vody z topiaceho sa snehu vozoviek. 
1.1.2. Základné údaje o sieti miestnych komunikácií  
1.1.2.1. Úseky udržiavaných miestnych komunikácií 

V zimnom období 2019/2020 bude správca komunikácií udržiavať 92 km vozoviek, 
4 lavičky, 11 mostov, 2 podchody, 120 bm schodov a  76 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. 

1.1.2.2. Stanovenie stupňa (poradia) dôležitosti udržiavania miestnych komunikácií podľa 
nasledovných kritérií: 
- intenzita dopravy, 
- vedenie trás verejnej autobusovej dopravy 
- dopravný význam komunikácie, 
- stavebný a dopravno-technický stav komunikácie, 
- územné a poveternostné podmienky.  

1.1.2.2.1. V I. stupni dôležitosti sú 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. 

1.1.2.2.2. V II. stupni dôležitosti sú miestne komunikácie II. triedy a niektoré úseky 
miestnych komunikácií III. triedy. 

1.1.2.2.3. V III. stupni dôležitosti sú miestne komunikácie III. triedy. 
1.1.2.2.4. V IV. stupni dôležitosti sú neudržiavané úseky miestnych komunikácií.  
1.1.2.3. Stanovenie časového limitu pre začatie výkonov 
1.1.2.3.1. V I. stupni dôležitosti platí časový limit v rámci okresu 1 hod. 
1.1.2.3.2. V II. stupni dôležitosti platí časový limit 3 hodiny. 
1.1.2.3.3. V III. stupni dôležitosti platí časový limit 6 hodín. 

Časové limity pre začatie výkonov na miestnych komunikáciách zaradených do II. 
a III. stupňa dôležitosti sú stanovené orientačne a majú výlučne prevádzkový 
význam, pretože technologicky potrebný čas na výkony zimnej služby je variabilný 
a závislí od okolností, ktoré vopred nemožno určiť.  
 

1.2. Zimná služba  
je súhrn organizačných opatrení zabezpečujúcich štandard zimnej údržby. Počas 
zimnej služby sa mení spôsob riadenia z plánovaného na operatívne; rozhoduje sa 
o vykonaní prác a o voľbe technológie.  
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1.2.1. Aktivovanie zimnej služby 
a jej ukončenie je v kompetencii riaditeľa Verejnoprospešných služieb Liptovský 
Mikuláš (ďalej len „VPS“) po dohode s vedúcim Odboru ŽP a dopravy Mestského 
úradu v Liptovskom Mikuláši, ktorý včas nariaďuje začatie a ukončenie činnosti 
dispečerskej služby a zimnej údržby na území mesta podľa vývoja počasia a jeho 
vplyvu na zjazdnosť komunikácií na základe vlastného pozorovania vývoja, resp. 
predpovede počasia.  

1.2.2. Výkon zimnej služby,  
po jej aktivovaní na území mesta Liptovský Mikuláš vrátane mestských častí, 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. Zaradenie osôb 
a mechanizmov do výkonu zimnej služby a stanovište jednotlivých mechanizmov 
určuje OPZÚ. 

1.3. Zimné obdobie 
je obdobie začínajúce 15. novembra a končiace 31. marca nasledujúceho roka. 

1.4. Zodpovednosť za škodu    
1.4.1. Užívatelia miestnych komunikácií nemajú nárok na náhradu škody, ktorá im vznikla 

zo stavebného stavu alebo dopravno-technického stavu miestnych komunikácií. 
1.4.2. VPS však zodpovedajú za škody, ktoré vznikli užívateľom miestnych komunikácií 

zaradených do zimnej údržby, ktorých príčinou boli závady v zjazdnosti, okrem 
prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť, ani na 
ne predpísaným spôsobom upozorniť.  

 
2. Štandard zimnej údržby 
2.1. Bežné podmienky  
2.1.1. Kontrola zjazdnosti a schodnosti komunikácií 

Priebežné vyhodnotenie zimnej údržby a pripravenosť na ďalší výkon bude 
robiť vedúci dopravy každý deň od 6,30 hod. Kontrolu zimnej služby bude vykonávať 
riaditeľ podniku.  

V podniku bude mať denné služby a nočné počas soboty a nedele jeden 
pracovník. Tento je povinný pravidelne sledovať stav počasia, toto zapisovať 
a v prípade potreby zvolať potrebný počet pracovníkov na zásah, ktorí majú 
pohotovosť doma. V prípade komplikácií je povinný vyrozumieť príslušného 
dispečera, ktorý má pohotovosť doma. 

Dispečer je povinný v týždni aj mimo pracovnej doby robiť previerky zjazdnosti  
miestnych komunikácií. 

2.1.2. Odstraňovanie snehu 
2.1.2.1. Pluhovaním – pluhovať miestne komunikácie začne správca  najneskôr do 2  hod. 

po začatí sneženia alebo 2 – 3 hod. po preventívnom posype, ak je miestna 
komunikácia na zozname s chemickým posypom / pri miernom snežení /, pri 
intenzívnom snežení / viac ako 1 cm/hod. / sa s pluhovaním, resp. so stieraním 
rozmoknutého snehu začína ihneď, akonáhle snehová vrstva dosiahne výšku 3 cm, 
na menej dôležitých vozovkách 5 cm. Pri trvalom snežení sa pluhovanie periodicky 
opakuje, na miestach s chemickým posypom v kombinácii s likvidačným posypom. 

2.1.2.1.1. pluhovanie na miestnych komunikáciách I. a II. triedy sa vykonáva z celej šírky 
vozovky tak, aby hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy neprevyšovala 10cm; pri 
trvalom snežení sa sneh odstraňuje z vozovky nepretržite z dôvodu zabezpečenia 
zjazdnosti alebo prejazdnosti v každom smere jazdy a to najmenej v jednom 
jazdnom pruhu o minimálnej šírke 2,5 m, 

2.1.2.1.2. pluhovanie na miestnych komunikáciách III. triedy sa vykonáva za účelom 
udržiavania rovnosti utlačenej snehovej vrstvy a zabezpečenie obojstranného 
prejazdu v križovatkách. Pri intenzívnom snežení sa na komunikáciách III. triedy 
udržiava pre dopravu obojsmerne len jeden jazdný pruh s výhybňami alebo 
regulovanou dopravou. 
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2.1.2.1.3. na mostoch sa sneh odstraňuje z celej šírky mosta, t. j. z jazdných pruhov, 
krajníc, chodníkov, aby sa predišlo preťaženiu mostnej konštrukcie nárastom 
snehovej a ľadovej vrstvy, 

2.1.2.1.4. na príjazdoch, výjazdoch z obslužných zariadení, na odstavných plochách 
a parkoviskách, musí byť odstránený sneh tak, aby tieto zariadenia mohli plniť 
svoju funkciu i keď v obmedzenom rozsahu, 

2.1.2.1.5. na križovatkách sa sneh odstraňuje tak, aby boli podľa možností uvoľnené všetky 
zaraďovacie pruhy a aby snehová vrstva nebránila povolenému odbočovaniu; 
sneh sa v bežných podmienkach zimnej údržby odstraňuje z celej plochy 
križovatky s udržaním jeho maximálnej vrstvy 3 cm. 

2.1.2.2. Posypom vozoviek 
2.1.2.2.1. na všetkých miestnych komunikáciách podľa technologickej potreby variantne 

rozmrazovacími materiálmi, zdrsňovacími prostriedkami alebo ich zmesou; 
rozmrazovacie prostriedky a ich zmesi sa nepoužijú v úsekoch s vylúčeným 
chemickým materiálom; pri trvalom snežení a opakovanom pluhovaní je 
neprípustné použiť posyp s chemickými rozmrazovacími materiálmi, 

2.1.2.2.2. inertný posypový materiál pre posyp na poľadovicu má mať max. zrnitosť do 4 
mm, pri utlačenej snehovej vrstve max. zrnitosť do 8 mm, väčšia zrnitosť do 16 
mm sa môže použiť len v mimoriadnych prípadoch a to posypom snehovej vrstvy 
v prudkých zákrutách, stúpaniach, klesaniach a mimo zástavbu,  

2.1.2.2.3. šírka posypového pruhu sa určí tak, aby jeho okraje neboli vzdialené od 
obrubníka, alebo krajnice, viac ako 1,5 m; vozovky so šírkou do 7 m sa odporúča 
posypať v pruhu širokom 3 až 5 m v strede vozovky,  

2.1.3. Nakladanie a odvoz snehu  
2.1.3.1. na vozovkách, na ktorých je zabezpečený dobrý odtok vody do kanalizácie, je pri 

teplotách nad nulou alebo tesne pod bodom mrazu vhodné nezahŕňať sneh na 
okraje vozovky do valov, ale prehŕňať ho v tesnom slede a to z okraja vozovky do 
stredu a späť a tak podstatne urýchliť prehŕňaním likvidáciu snehu; tento spôsob je 
však nevhodný v miestach s veľkou intenzitou chodcov, 

2.1.3.2. odvoz snehu vykonávať, ak sa pluhovaním vytvoria valy vysoké najmenej 30 cm 
a to na takých miestach, kde je to pre plynulosť dopravy alebo v záujme ochrany 
verejnej zelene nutné alebo kde je to nevyhnutné z estetických dôvodov pre 
zvláštny spoločenský význam miesta: na dopravne dôležitých komunikáciách, kde 
je dopravný priestor obmedzený a neumožňuje vytvorenie valov bez výrazného 
zúženia vozovky ohrozujúcej bezpečnosť cestnej premávky, sa odvoz snehu 
realizuje bez prieťahov po ukončení sneženia,  

2.1.3.3. pri nakladaní snehu najskôr odviezť sneh z križovatiek, vyznačených priechodov 
pre chodcov, z nástupíšť zastávok verejnej autobusovej  dopravy, z miest so 
zníženou prejazdnosťou a nakoniec z ostatných spoločensky významných miest. 

2.2. Mimoriadne podmienky /kalamitné stavy/   
2.2.1. Stupne aktivity  
2.2.1.1. Za mimoriadnych poveternostných podmienok sa určujú tieto stupne aktivity : 
2.2.1.1.1. 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 

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

• 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. 

2.2.1.1.2. stav pohotovosti – II. stupeň pri 

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



 7 

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

• 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. 

2.2.1.1.3. 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. 

 
2.2.2. Odstraňovanie snehu 
2.2.2.1. na miestnych komunikáciách I. a II. triedy nepretržite z celej šírky vozovky tak, aby 

hrúbka zostávajúcej snehovej vrstvy neprevyšovala na miestnych komunikáciách I. 
triedy 3 cm na miestnych komunikáciách II. triedy 10 cm, 

2.2.2.2. na miestnych komunikáciách III. triedy za účelom udržovania rovnosti utlačenej 
snehovej vrstvy tak, aby bol umožnený prejazd minimálne v jednom jazdnom pruhu 
obojsmerne s výhybňami alebo s regulovanou dopravou. 

2.2.3. Posyp vozoviek 
2.2.3.1. Zníženie štandardov zimnej údržby, okrem úpravy výšky snehovej vrstvy je 

vykonané 
2.2.3.1.1. určením úsekov, na ktorých sa nevykonáva zimná údržba posypom, 
2.2.3.1.2. vykonávaním posypu v križovatkách, smerových oblúkoch, stúpaniach, 

klesaniach, nebezpečných miestach a zastávkach SAD a MAD.  
2.3. Dopravné nehody 
2.3.1. V prípade, že dôjde k dopravnej nehode, kde príčinná súvislosť je závada 

komunikácie, bude na miesto dopravnej nehody privolaný zástupca VPS – Renata 
Vaargová – vedúca dopravy alebo Ján Nušták – majster.  

2.3.2. Povinnosťou zástupcu VPS, ktorý sa zúčastní vyšetrovania dopravnej nehody, je 
informovať o výsledku šetrenia riaditeľa organizácie  a urobiť o tom záznam v knihe 
dopravných nehôd. 
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2.4. Základné povinnosti užívateľov miestnych  komunikácií  
 
       Prispôsobiť jazdu a chôdzu stavu komunikácie, ktorý je pre zimné obdobie 
obvyklý                  
      ( šmykľavosť, vrstva snehu na komunikácii ) 
      Pri chôdzi po miestnych chodníkoch a komunikáciách, na ktorých sa podľa tohto 
plánu    
      zabezpečuje zjazdnosť, dbať na zvýšenú opatrnosť a venovať zvýšenú pozornosť 
stavu    
      komunikácie ( napr. zamrznuté kaluže, šmykľavosť v tieni stromov a budov a pod. ) 
 
     Pri chôdzi po chodníku používať tú časť chodníka, ktorá je posypaná inertným 
materiálom. 
 
     Pri prechádzaní cez komunikáciu použiť označený priechod pre chodcov, alebo iný   
     priechod, na ktorom je podľa tohto plánu zabezpečovaná schodnosť. Pri 
prechádzaní na  
     iných miestach správca nezodpovedá za schodnosť. 
 
 
3. Technológie zimnej údržby miestnych  komunikácií 
3.1. Všeobecné zásady 
3.1.1. Zimnou údržbou sa zabezpečuje zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti 

pozemných komunikácií, ktoré sú spôsobené zimnými poveternostnými 
podmienkami. 

3.1.2. Zmierňovanie závad v zjazdnosti a schodnosti pozemných komunikácií spôsobených 
zimnými poveternostnými podmienkami sa vykonáva : 

3.1.2.1. zmierňovaním šmykľavosti vozoviek pri poľadovici alebo utlačenej snehovej vrstvy 
posypom,  

3.1.2.2. odstraňovaním poľadovice, snehovej vrstvy alebo utlačenej snehovej vrstvy 
odpluhovaním alebo rozmrazovaním. 

3.2. Preventívna ochrana komunikácií 
Vykoná sa v mimoriadnych prípadoch, ak by hrozilo nebezpečie oneskorenia zásahu 
(predpoklad tvorenia poľadovice na celom území okresu a pod.). Preventívny zásah sa 
nebude vykonávať na vozovkách, z ktorých sa nebude odstraňovať snehová vrstva až 
na povrch vozovky. 

3.3. Zmierňovanie šmykľavosti vozovky spôsobenej poľadovicou alebo šmykľavosti 
utlačenej vrstvy snehu na vozovke 

3.3.1. Zmierňovanie šmykľavosti sa zabezpečuje zdrsnením jej povrchu posypom inertným 
           materiálom alebo jeho zmesami s chemickým materiálom a to : 

• pri poľadovici – max. veľkosť zŕn do 4 mm, 

• pri ujazdenej vrstve snehu – max. veľkosť zŕn do 8 mm. 
3.3.2. Zmierňovanie šmykľavosti posypom inertným materiálom na miestnych 

komunikáciách sa vykonáva iba v úsekoch, kde bol vydaný zákaz používania 
chemických posypových látok /ochrana vôd, ochrana mostných konštrukcií/ 
v ostatných prípadoch je potrebné odstránenie poľadovice alebo utlačenej snehovej 
vrstvy rozmrazovaním chemickým posypom alebo navlhčeným posypovým 
materiálom.  

3.4. Podmienky použitia inertného materiálu 
3.4.1. Ako inertný posypový materiál sa v zásade používa ostrohranný piesok alebo 

kamenivo s veľkosťou zŕn max. do 8 mm.  
3.4.2. Väčšia zrnitosť /max. do 16 mm/ sa môže použiť iba v mimoriadnych prípadoch a to 

posypom snehovej vrstvy v prudkých zákrutách, stúpaniach, klesaniach a pod. mimo 
zástavby. 
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3.4.2.1. použitie iného inertného materiálu je možné so súhlasom MSÚ LM, Odboru ŽP a 
dopravy s podmienkou,  že uvedený materiál spĺňa podmienky dané príslušnou 
normou a neobsahuje škodlivé látky a prvky zaťažujúce životné prostredie a jeho 
nezávadnosť je potvrdená Regionálnym úradom verejného zdravotníctva. 

3.4.2.2.  dávkovanie zdrsňujúcich inertných materiálov alebo ich zmesí závisí od 
dopravných pomerov, od smerových a výškových parametrov komunikácie, 
intenzity dopravy, stavu povrchu vozovky, vlastností a druhu posypového materiálu. 

3.4.2.3. doporučené dávky inertného materiálu sú nasledovné : 
         
        Úsek  komunikácie – klimatické podmienky                         Dávkovanie v g/m2 
        rovinné úseky                                                                     40 až   80 
        zľadovatené rovinné úseky                                                 60 až 120 
         stúpania – klesania                                                           100 až 250 
         zľadovatené stúpania – klesania                                       250 až 400 
                              Maximálna posypová dávka je 410 g/m2 na deň. 
 
3.5. Podmienky použitia zmesi inertného a chemického materiálu 
3.5.1. Zmes inertného a chemického materiálu sa môže použiť iba na úsekoch, kde nie je 

vylúčený chemický posyp. 
3.5.2. Zmes sa pripravuje z vhodného inertného materiálu /dodržanie zrnitosti/ a 

chemického materiálu v pomere : 

• 1 diel chemického materiálu, 

• 3-6 dielov inertného materiálu.  
3.5.2.1. Odporúčané dávky zmesi sú nižšie ako pri použití inertného materiálu. 
3.5.2.2. Použitie zmesi nesmie prekročiť nasledovné maximálne denné množstvá 

v závislosti na pomere miešania : 
 

 
 Pomer zmesi chemický / inertný                    Množstvo v g/m2 
                                          1 : 4                                              max. do 200 
                                               1 : 5                                              max. do 250 
                                               1 : 6                                              max. do 300 

Maximálne dávky sú určené tak, aby množstvo chemického materiálu 
nepresahovalo povolené dávky pre chemický materiál. 
 

3.6. Odstraňovanie poľadovice, utlačenej snehovej vrstvy a snehovej vrstvy 
3.6.1. Poľadovica, ujazdená vrstva snehu a snehová vrstva sa odstraňuje chemickými 

rozmrazovacími prostriedkami okrem úsekov ciest, kde je ich používanie zakázané 
/vodné zdroje, CHKO, železničné priecestia, mostné objekty a pod./ 

3.6.2. Ako rozmrazovacie prostriedky sa používajú v zásade iba chemické materiály 
v kryštalickej forme alebo vo forme roztokov a to :  chlorid sodný /NaCl/. 

3.6.3. Iný druh chemického materiálu je možné použiť iba po predložení atestu 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva . 

3.6.4. Dávkovanie posypu závisí od hrúbky poľadovice alebo hrúbky snehovej vrstvy a od 
druhu použitej látky.Tenké vrstvy poľadovice max.do 2 mm a vrstvy snehu do 3 cm 
sa odstraňujú posypom s dávkou do 20 g/m2. 

3.6.5. Pre likvidáciu vyšších vrstiev poľadovice a snehu je možné použiť i vyššie dávky 
posypu, maximálne však do 40 g/m2 alebo účinnejšiu technológiu navlhčovania 
posypových materiálov. Vyššie dávky ako 40 g/m2 sa môžu použiť iba vo 
výnimočných prípadoch, keď je nevyhnutné v čo najkratšom čase obnoviť zjazdnosť. 
Použitie vyššej dávky je potrebné zdôvodniť v denníku dispečera zimnej služby. 

3.6.6. Odporúčané dávky rozmrazovacích chemických látok na odstraňovanie poľadovice 
a vrstvy snehu pri rôznych poveternostných podmienkach: 
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Situácia (podmienky)  Dávka v g/m2  Použitá chemická látka 
          NaCl 
 Poľadovica do 2 mm 20 do -5 oC 
 Poľadovica nad 2 mm 40 do -5 oC 
 Vrstva snehu do 3 cm 20 do -5 oC 
 Mimoriadne podmienky 40 – 60 do -5 oC 
 
3.7. Odstraňovanie snehu z povrchu vozoviek pozemných komunikácií 
3.7.1. Spôsob odstraňovania snehu sa určuje v závislosti od intenzity sneženia, výšky 

napadnutej snehovej vrstvy, dostupnosti druhu mechanizmov ako aj ďalších 
poveternostných    vplyvov /napr. vietor/.    

3.7.2. Odstraňovanie  snehu z povrchu vozoviek sa vykonáva mechanicky pluhovaním a 
frézovaním. 

3.7.2.1. Pluhovaním sa z vozoviek odstraňuje sneh, snehová kaša apod. tak, aby ich vrstva 
pri bežných podmienkach výkonu zimnej údržby nepresahovala 10 cm. 

3.7.2.2. Pri  trvalom snežení a opakovanom pluhovaní je neprípustné použiť posyp 
s chemickými rozmrazovacími materiálmi. Posyp možno vykonať iba inertným 
materiálom aj to iba v prípade  mimoriadnych udalostí alebo iba na vytipovaných 
úsekoch komunikácií / prudké stúpania, klesania, vždy však súbežne 
s upravovaním snehovej vrstvy  pluhovaním  na čo najnižšiu hrúbku po 
odpluhovaní/. 

3.8. Zásady zimnej údržby a čistenia MK na železničných priecestiach 
3.8.1 Chemický posyp na železničných priecestiach s koľajovými obvodmi je zakázaný - 

musí  byť  ukončený na vzdialenosť min. 25 m od priecestia : ak komunikácia klesá 
smerom  k priecestiu tak na vzdialenosť 200 m od priecestia.                                                                                                                                                   

3.8.2 Pri prejazde cez priecestie snehovým pluhom je potrebné zdvihnúť radlicu min. o 5 
cm, aby nedošlo k poškodeniu konštrukcie priecestia. 

3.8.3 Pri čistení priecestia od veľkého množstva snehu nesmie dôjsť k jeho nahromadeniu 
tesne pred priecestím a v priestore medzi koľajami, čo by ohrozilo prevádzku na 
železničnej trati. 

3.8.4 Mimoriadne udalosti na priecestí  hlásiť ŽSR Liptovský Mikuláš – výpravca, na telefón 
044 2295478,044 5522303 resp. na linku 112.                            

3.9. Zaisťovanie schodnosti priechodov pre chodcov 
3.9.1. Pri údržbe priechodov sa použije rovnaký technologický postup ako na vozovke, cez 

ktorú vedie vyznačený priechod, aby nevznikali nerovnosti na vozovke. 
3.9.2. Pri posype priechodov inertným materiálom sa použijú rovnaké dávky ako pri posype 

chodníkov.  
3.9.3. Pri chemickom posype priechodov sa použije rovnaká dávka ako pre posyp vozovky.    
3.10. Prípravy na náhly odmäk 

V čase keď sa môže očakávať odmäk, správca vykoná opatrenia pre odvedenie vody 
z topiaceho sa snehu a to najmä  

• opatrenia na vonkajších stranách smerových oblúkov, aby voda z topiaceho 
snehu nemala možnosť tiecť cez vozovku a eventuálne zamrznúť,  

• odstránenie snehu z kanalizačných vpustov, prípadne odsekanie a roztopenie 
ľadu na mreži a uvoľnenie odtoku pozdĺž obrubníka, 

• v postranných snehových valoch sa zriadia na vhodných miestach zárezy pre 
odvádzanie vody, najskôr na najnižších bodoch vozovky s postupným 
doplnením i na ďalších vhodných miestach podľa sklonu vozovky.  

3.11. Poruchy prevádzky na komunikáciách, ktoré môžu vzniknúť z dôvodu zmenených 
poveternostných podmienok 

• ojedinelé miesta s poľadovicou, ktoré vzniknú námrazou, zamŕzaním stekajúcej 
vody na vozovku z okolia alebo vôd stojacich na vozovke, 

• neutlačená snehová vrstva tvoriaca prekážku tým, že bráni pohybu motorového 
vozidla (neutlačená vrstva nad 10 cm), prípadne pohybu chodcov po vozovke 
alebo po komunikácii určenej pre chodcov, 

• prekážky vytvorené zatarasením úsekov komunikácií vozidlami, ktoré uviaznu 
alebo z iných dôvodov vytvoria prekážky, ktoré nemožno bezpečne obísť, 
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• miesta, v ktorých nie je vytvorený prejazd v šírke jazdného pruhu 3 m pre každý 
jazdný smer, resp. priechod v šírke 1 m na chodníku alebo na priechode pre 
chodcov. Správca na uvedené poruchy predpísaným spôsobom upozorní, 
zabezpečí orientáciu dočasnými dopravnými značkami a včas označí:  

• úseky s ojedinele sa vyskytujúcou klzkosťou, miesta vytvárania snehových 
závejov, úseky so snehovou vrstvou, ktorá bude tvoriť prekážku,  

• úseky s prejazdnou šírkou menšou ako 3 m pre každý smer jazdy a prechodnou 
šírkou 1 m, ako aj úseky, v ktorých bol prerušený posyp a šmykľavosť vozovky 
nebola znížená alebo odstránená,  

• uzávierku z dôvodu ktorej sa zmení organizácia dopravy a ktorej trvanie sa 
predpokladá v dobe dlhšej ako 6 hodín a zabezpečí uzávierku informáciou 
o dôvode uzávierky a predpokladanom termíne obnovenia premávky 
v uzavretom úseku, 

 
4. Vybavenie organizácie na zimnú údržbu 
4.1. Skládka posypového materiálu  
4.1.1. miesto / lokalita /                  - areál  VPS Liptovský Mikuláš, Družstevná 1 
                                                          - Okoličné – zberný  vor 
4.1.2.   druh                               - chemický 
                                                 - inertný 
4.1.3. potreba                             - inertný posyp 600 t    / veľkosť zŕn 0 – 8 mm /                     
                                                  - chemický materiál 100 t  / kryštalická soľ / 
       

/ k 15.11.2019 – budú uvedené množstvá posypového materiálu na skládkach / 
 

4.2. Dočasná skládka snehu  
miesto / lokalita /- cintorín Vrbica – nová časť cintorína 

                                      - stará skládka TKO – Okoličné 
                                      - Petrovičovo nábr. – ku mostu Palúdzka 
                                       

Po skončení zimnej služby budú miesta dočasných skládok upravené a 
zbytkový inertný  materiál odvezený na skládku odpadu.  

 
4.3. Zoznam mechanizmov na zimnú údržbu  

       1 sypač MAN s prednou radlicou na inertný materiál 
                        2 sypače T-815 s  prednou radlicou na inertný materiál 
       2 sypač multikár M-25 a M29 s prednou radlicou na chem. materiál 
       5 traktorov so závesnou radlicou 
       1 nákladné vozidlo LIAZ s prednou radlicou + odvoz snehu 
       1 Citymaster 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  
  2 komunaltrak s radlicou  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4. Súpis  mechanizmov a menný zoznam obslúh 
4.4.3. Odhŕňanie snehu 
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P.č. Vozidlo Priezvisko    a     meno Bydlisko Číslo telefónu Mobil 

1 LM 278CA Nušták              Peter Bodice 168   0917 041 514 

    Iľanovský              Roman Záv.Poruba 300   0904962234 

2 LM-314DC Laco                     Roman Jefremovská 614/6   0907 526 418 

    Grieš                    Milan Hurbanova 12/1490   0907 540 825 

3 LM-342AG Pauko                  Jakub Lazisko 103 0915502896 0905 133 919 

    Frian                    Štefan Bobrovec 382   0904 305 162 

4 LM-778AX Benikovský             Ľubomír Trnovec 191   0905 827 097 

    Kubovčík                Ján     0908 947 630 

5     LM Z026           Račko                 Miloslav Beňadiková 98   0904 445 663 

      UNC  č.1     

6 LM Z021     

  UN - 053 Žiaran                Dušan Jakubovany 28   0902 204 390 

7 LM Z023 Kubinčák            Ľubomír Nábr. A.Stodolu 1784/44   0904 550 460 

  UNC  750 Hrča                   Vladimír Lipt.Ondrej   134   0908 938 689 

8 LM 033AE Jambrich             Michal Závažná Poruba  0907044029 

  KT - 65 Petrov                 Miroslav Dlhá 5, Demänová   0911 162 155 

9 LM 878DH Sermek               Milan Palúčanská č. 29   0902 675 053  

    Kováč                  Tomáš Bobrovec   0948050723 

10 LM 145AB      

    Feketík                 Tibor Nábrežie F 1/2   0917 447 576 

11 LM 144AB Hanzel                   Marian Žiarska    0908 231 640 

        

12 LM 983DE Beťko                  Milanš       Bobrovec 352   0918962095 

    Koleň                  Ján Jilemnického 736     0904232112 

13 LM 150AB Pieter                Matúš Bobrovec 188   0911 308 540  

    Šebo                  Daniel Priehradná 55   0902 702 197 

14 LM 155AB Holbus                  Pavel Pribylina 367   0905 914 812 

   Talarčík                Miroslav Hradišská 626/1   0917 383 811 

15 LM 503AV Kruliš                    Lukáš                      

    Bíroš                         
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4.4.4. Odvoz snehu 
 
  2      LM 838CH     - Avia sklápač                        
  3      LM 282CH –    Renault  – kontajner                   
  4      LM 887BN   -   Renault sklápač 
  5      LM 926CX    - Avia sklápač            
  6      LM 778 AX   - Liaz ramenový nakladač                                                                                     
  7      UNC 060 č.1  nakladač                                                         
  8      UNC 060 č.2    - nakladač                                   
  9      UNC 750   -    nakladač                                              
 10     UN -053 -       nakladač 
 
       
4.4.5. Pohotovosť pri III. stupni aktivity 
1. VPS- Citroen Berlingo  LM 445-AM, Krajčí Roman, tel.0907 380 409    

                                                                              
 MK - 10 pracovníkov 
 
      Na zimnú údržbu budú strojné mechanizmy pripravené do 15.11.2019 

Technický stav mechanizmov na zimnú údržbu bude kontrolovať vedúci 
dopravy každý piatok. 

 
5. Rozdelenie MK typu ciest do skupín podľa dôležitosti pre zimné obdobie 

2019/2020. 
 
 
 
MK I. stupňa dôležitosti  / časový limit pre začatie výkonu po zhoršení stavu  
                                              zjazdnosti vozovky – 1 hod. / 

Por.č. Názov ulice 

Dĺžka 
cesta v 
km 

1  Alexyho                                                         0,74 

2  Autobusová stanica  MAD ( len zastávkový pruh MAD )     0,15 

3 Bellova                                                            0,23 

4 Belopotockého                                                0,43 

5 Bodická                                                           0,90 

6 Borbisova                                                        0,51 

7 Cez vody                                                         0,35 

8 Čs. brigády                                                      0,62 

9 Demänovská ul. vrát. spojnice k II/584  /Palúdzka/ 1,30 

10 Dlhá                                                                 0,70 

11 Dubová                                                            0,21 

12 Eduarda Penkalu                                                        0,71 

13 Hodžova                                                             0,55 

14 Hollého                                                            0,27 

15 Hroboňova                                                       0,32 

16 Hurbanova                                                      0,56 

17 Jabloňová                                         0,19 

18 Janoškova                                                            0,44 

19 Jefremovská s obmedzeným posypom                     0,95 

20 Jilemnického                                                    0,45 

21 Júliusa Lenka                                                              0,11 
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22 Kamenné pole – MK k McDonaldu a k Jysku 0,70 

23 Kemi 0,11 

24 Kernova                                                           0,29 

25 Komenského                                                    0,47 

26 Kuzmányho                                                     0,63 

27 Majerská /Nábr. A. Stodolu/ 0,83 

28 Matúškova 0,10 

29 Mlynisko                                                          0,43 

30 Morušová                                                         0,18 

31 Nálepkova                                                         0,71 

32 Nová / pri LIDL /                                                           0,40 

33 Obslužná                                                           0,32 

34 Odbojárska                                                                         0,28 

35 Opavská 0,32 

36 Palúčanská k Zberni surovín                                        0,83 

37 Partizánov                                                          0,22 

38 Pavla Štraussa                                                               0,20 

39 Pišútova                                                                 0,49 

40 Pltnícka /Nábr. 4. apríla/ 0,43 

41 Podtatranského                                                   1,23 

42 Priebežná                                                            0,51 

43 Priemyselná                                                        1,13 

44 Rumanova                                                           0,36 

45 Smrečianska /Podbreziny/                                    0,66 

46 Starohorského 0,26 

47 Stošická  od 1/18, Stojšova, Podhoranská,                    1,25 

48 Školská                                                                0,42 

49 Štefánikova                                                        0,70 

50 Štúrova /od okruž. križovatky Jánošík po OD PRIOR/ 0,43 

51 Tehliarska I. časť /od Hroboňovej/                                   0,40 

52 Ul. 1. mája od cesty č. I/18 po pešiu zónu                 0,20 

53 Vajanského                                                          0,39 

54 Vrbická                                                                0,66 

55 Za Havlovci                                                          0,15 

56 Za traťou                                                               0,08 

57 Zádvorie + ul. SNP                                                0,87 

58 Zápotockého                                                        0,48 

59 Žiarska – otočka MAD                                             0,05 

60 Žiarska /pri protihlukovej stene/                                            0,14 

  29,00 
 
 
 
 
 
 
 
   
MK II. stupňa dôležitosti  / časový limit pre začatie výkonu po zhoršení stavu 
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Por.č. Názov ulice 
Dĺžka v 
km 

1 3. februára                                                            0,47 

2 Bernolákova                                                        0,36 

3 Bjorsonova                                                           0,42 

4 Brezová                                                               0,21 

5 Budovateľská                                                       0,34 

6 Cédrova                                                                0,17 

7 Cesta k LAS - Palúdzka 0,55 

8 Družstevná 0,51 

9 Eduarda Penkalu - nová časť k bytovkám 0,18 

10 E. Š. Martinčekovej /pri Daňovom úrade/ 0,14 

11 Garbiarska                                                            0,20 

12 Gaštanová 0,13 

13 Glejárska                                                              0,44 

14 Guothova s obmedzeným posypom                          0,62 

15 Hradišská 0,08 

16 Hriadky s obmedzeným posypom                                 0,27 

17 Hrušková 0,26 

18 Hviezdoslavova                                                     0,45 

19 Chalúpkova 0,23 

20 Chrenoviská 0,43 

21 Jahodová                                                                 0,25 

22 Jánošíkova                                                             0,33 

23 Jesenského                                                             0,38 

24 K cintorínu Okoličné /pri Sile/ s obmedzeným posypom 0,24 

25 K. Sokola /nová komunikácia za VÚB zo Štúrovej ul./ 0,18 

26 Kemi odbočka za mostom 0,13 

27 Komenského – areál bývalých Považských kasární     0,70 

28 Kostolného                                                             0,33 

29 Krajná, 4.apríla /Iľanovo/ s obmedzeným posypom             0,36 

30 Kukučínova s obmedzeným posypom                         0,26 

31 Lipová 0,15 

32 Lounská 0,05 

33 Malá kolónia, s obmedz. posypom /Prvá, Druhá, Tretia/ 0,78 

34 Malé pole /Ploštín/ s obmedzeným posypom           0,11 

35 Malý Rím                                                               0,32 

36 Martina Martinčeka /od Hollého ul. k Hypernove/ 0,05 

37 
Medziblok. kom. za Supermarketom COOP Jednota  
/býv.Rudea/         

0,20 

38 MK pri Apartmánoch parc.č.879 Demänová 0,08 

39 Moyzesova 0,17 

40 Nábrežie J. Kráľa /od Kmeťovej ulice po Vajanského ul./ 0,36 

41 Nábrežie J. Kráľa I. /od Belopotockého ul./              0,27 

42 Nešporova 0,47 

43 Obchodná  s obmedzeným posypom                              0,43 
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44 Pálenická                                                                0,36 

45 Parková                                                                  0,36 

46 Petrovičovo nábr.                                                   0,40 

47 Pobrežná                                                                 0,20 

48 Pod Hájom                                                              0,05 

49 Pod Sitieňom 0,58 

50 Pod slivkou 0,21 

51 Poľnohospodárska                                                  1,82 

52 Ponad ohrady /Iľanovo/ 0,50 

53 Pongrácovská  s obmedzeným posypom                0,31 

54 Porubské s obmedzeným posypom /Iľanovo/ 0,19 

55 Prídavky s obmedzeným posypom                                  0,18 

56 Priehradná                                                                0,49 

57 Rázusova s obmedzeným posypom                                 0,23 

58 Riečna                                                                      0,63 

59 Rovná /Ploštín/                                                           0,19 

60 Rovnosti s obmedzeným posypom 0,19 

61 Senická 0,11 

62 Sídlisko na ul. Jilemnického                                     0,28 

63 Sídlisko na ul. Nálepkovej                                        0,18 

64 Sihotská                                                                    0,56 

65 Socháňova                                                                 0,61 

66 Švermova 0,32 

67 Tehliarska II. /L. Ondrašová/ 0,17 

68 Tomášikova 0,07 

69 Tranovského I. /od ul. 1. mája/     0,11 

70 Tranovského II. /od Podtatranského ul./ s obmedz. posyp. 0,56 

71 Trávniky s obmedzeným posypom                                    0,25 

72 Tretiny 0,57 

73 V Luhoch                                                                 0,40 

74 Vansovej 0,25 

75 Veľká kolónia / Textilná, Južná /         1,27 

76 Vitálišovce s obmedz. posypom /Vitálišovská, K cintorínu/  0,64 

77 Vranovská                                                                 0,39 

78 Vŕšok /Ploštín/ s obmedzeným posypom                    0,05 

79 Za Bocianom 0,18 

80 Za školou /Ploštín/     s obmedzeným posypom            0,12 

81 Za ulicou / Ploštín /                                                   0,35 

82 Za vodou /Iľanovo/     s obmedzeným posypom           0,50 

83 Zg. Vrbického                                                            0,27 

84 Žuffova                                                                  0,43 

  28,59 

               
                         zjazdnosti vozovky – 3 hod. / 

 
MK III. stupňa dôležitosti / časový limit pre začatie výkonu po zhoršení stav 
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zjazdnosti vozovky -  6 hod.       
            

Por.č. Názov ulice 
Dĺžka v 
km 

1  Sadová /Stošice/                                                                   0,06 

2 A.Gromu                                                                   0,22 

3 Aloisa Lutonského                                                   0,21 

4 Armádna  s obmedzeným posypom                                   0,25 

5 Baranovská s obmedzeným posypom                               0,22 

6 Benice /Za humnami, Na ohrad, Pod hájikom/                     0,68 

7 Bodice – nepomenovaná ul. k Školskému majetku 0,15 

8 Bodice – popri kostole 0,10 

9 Bottova                                                                      0,14 

10 Cesta hrdinov   - aj s posypom                              2,52 

11 Cintorínska s obmedzeným posypom   0,12 

12 Dechtárska 0,19 

13 Demänová – k cintorínu s obmedzeným posypom 0,09 

14 Dlžiny s obmedzeným posypom                                   0,14 

15 Do cintorína /Ploštín/ s obmedzeným posypom                 0,10 

16 Družby                                                                       0,13 

17 Dudova                                                                      0,10 

18 Eduarda Balla 0,16 

19 Františka Klimeša                                                                 0,22 

20 Garáže Nábrežie 0,31 

21 Gazdovská s obmedz. posypom                                       0,22 

22 Hlboké s obmedz. posypom                                             0,20 

23 Hony  s obmedz. posypom                                          0,10 

24 Hrdinov SNP 0,09 

25 I. Hanusa                                                                        0,21 

26 Ihrisková                                                                     0,20 

27 Jelšová s obmedzeným posypom                               0,10 

       28 K vode s obmedzeným posypom                                0,14 

29 Kláštorná – MK 0,27 

30 Kmeťova                                                                    0,10 

31 Kokavcova                                                                 0,13 

32 Kováčova s obmedzeným posypom                             0,24 

33 Kurucká 0,09 

34 Kút  s obmedzeným posypom                                       0,06 

35 Kútna  s obmedzeným posypom                                    0,28 

36 Ladislava Čemického  0,14 

37 Lazná  s obmedzeným posypom                                     0,33 

38 Lesnícka s obmedzeným posypom                                  0,11 

39 Lidická                                                                        0,25 

40 Majeríkova                                                                  0,16 

41 Matejkova  s obmedzeným posypom                              0,12 

42 Medze s obmedzeným posypom                                      0,35 
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43 
Medzibloková kom.za byt.domom č. 4368/Martina 
Martinčeka-Dú/ 

0,11 

44 Mierová                                                                       0,31 

45 Michalovská  s obmedzeným posypom                      0,07 

46 Mikuláša Štalmacha 0,21 

47 Mincova  s obmedzeným posypom                             0,62 

48 Mišíkova                                                                     0,20 

49 Mládeže s obmedzeným posypom 0,28 

50 Mlynská s obmedzeným posypom                             0,25 

51 Nám. SNP                                                                    0,20 

52 Odstavné plochy na Podbrezinách 0,75 

53 Ohradná                                                                       0,34 

54 Okružná 0,15 

55 Osadná                                                                         0,11 

56 Pod brehom s obmedzeným posypom                          0,06 

57 Pod Čerencom s obmedzeným posypom                     0,12 

58 Pod dielom s obmedzeným posypom                           0,66 

59 Pod dubom  s obmedzeným posypom                         0,10 

60 Potočná s obmedzeným posypom                                 0,25 

61 Požiarnická                                                                   0,19 

62 Prekopaná                                                                     0,10 

63 Priečna s obmedzeným posypom                                 0,08 

64 Rachmaninovo nám.                                                     0,10 

65 Role s obmedzeným posypom                                    0,10 

66 Roľnícka s obmedzeným posypom                             0,72 

67 Ružičkova s obmedzeným posypom                           0,34 

68 Sládkovičova 0,63 

69 Smrečianska /Okoličné/ 0,15 

70 Staničná                                                                         0,14 

71 Starohorského                                                            0,26 

72 Stodolovcov                                                                      0,45 

73 Stošická od zast.autobusu do konca                                     0,40 

74 Široká s obmedzeným posypom                                       0,16 

75 Šoltésova s obmedzeným posypom 0,31 

76 
Športová /za Váhom k Hlbokému/ s obmedzeným 
posypom/ 

0,65 

77 Športovcov / Palúdzka/ s obmedzeným posypom                 0,38 

78 Tatranská                                                                       0,30 

79 Tehelná s obmedzeným posypom                                      0,92 

80 Vladimíra Kunu                                                              0,20 

81 Za luhami /Palúdzka/ s obmedzeným posypom               0,14 

82 Za mlynom  /Palúdzka/                                                    0,05 

83 Za mostom – Priemyselná zóna Okoličné /po Intergal/         0,50 

84 Za štadiónom  s obmedzeným posypom                           0,26 

85 Záhradná                                                                        0,34 

86 Zalomená /Stošice/                                                       0,10 
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  22,76 
 
 
Do zoznamu nie sú zaradené niektoré cesty, ktoré sa nachádzajú v priľahlých častiach 
mesta: Demänová, Bodice, Iľanovo, Ploštín, Benice, Ondrašová – s obmedzeným posypom. 
 
Parkoviská označené dopravnou značkou:   

• Námestie mieru – južná časť vo vlastníctve mesta – spevnené plochy  

• Ulica 1. mája – ČIERNY OROL, POTRAVINY COOP JEDNOTA 

• Ulica Moyzesova – PODCHOD CENTRUM 

• Ulica Belopotockého – KATOLÍCKY DOM                      

• Ulica Štefánikova – ŽELEZNIČNÁ STANICA 

• Ulica Štúrova – MESTSKÝ ÚRAD / PREDNÉ,ZADNÉ PRÍSTUP KU GARÁZAM /, 
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA  

• Ulica Palúčanská – NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 

• Ulica Vajanského – ZIMNÝ ŠTADIÓN - pri Sokolovni   

• Ulica Zg. Vrbického – ŤAPKA  

• Ulica Priemyselná – VRBICKÝ CINTORÍN 

• Ulica Tranovského – GALÉRIA P. M. BOHÚŇA 

• Ulica Hurbanova – pozdĺžne, kolmé,  

• Ulica Jilemnického – pozdĺžne, šikmé 

• Ulica Vrbická – BYTOVÝ DOM „K“ 

• Ulica Kolomana Sokola – PRI HYPERNOVE 
        ●    Ulica  Štúrova, ulica Školská 
 
Parkovisko:  

• Ulica Smrečianska – PODBREZINY  
 
  
6. Plán zimnej údržby chodníkov a verejných priestranstiev v správe VPS Liptovský 

Mikuláš pre obdobie 2019/2020. 
 

 
Plán zimnej údržby chodníkov vrátane ich stupňa dôležitosti a zabezpečenia ich strojného 
a ručného čistenia rieši príloha „Dĺžka chodníkov v meste Liptovský Mikuláš“   
   
Chodníky na území mesta, ako sú uvedené v zozname, cez zimné obdobie udržiavajú 
a zabezpečujú VPS Liptovský Mikuláš a to pracovníkmi strojnej a ručnej čistoty.  
 
 
 
7. Prehľad problematických úsekov miestnych komunikácií 

 
7.1. Zoznam dopravne dôležitých úsekov MK                                                   

     Ul. kpt. Nálepku                               Vrbická                      
     Čs. brigády                                     Bellova                       
     Školská                                           Borbisova  / po pluhovaní následný odvoz snehu/                 
     Zápotockého                                   Janoškova   / po pluhovaní následný odvoz 
snehu/                                
     Podtatranského                               Alexyho                   
     Štefánikova                                     Priemyselná               
     Hurbanova                                      Demänovská ul. /Palúdzka/             
     Rumanova                                       Do Bodíc 
     Kuzmányho                                     Do Stošíc 
     Hollého                                           1. mája   
     Pešia zóna                                        Štúrova 
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7.2. Zoznam nebezpečných úsekov MK 

• vjazd z ul. Vranovskej na cestu I/18 – Palúčanská – tvorenie poľadovice a námrazy 

• križovatky vonkajšieho okruhu – tvorenie poľadovice a námrazy 

• zákruta ul. Podtatranského – Zápotockého – tvorenie poľadovice 

• Bodice /Cez vody/ – prudké stúpanie, tvorenie poľadovice 

• Andice – tvorenie poľadovice 

• Iľanovo – časť ul. Ponad ohrady pri cintoríne – prudké stúpanie, tvorenie poľadovice 

• Stošická – pred a za križovaním so žel. priecestím - tvorenie poľadovice 

• Demänová – výjazd z ul. Kernovej na cestu č. II/584 – tvorenie poľadovice  

• Cesta hrdinov v celom úseku – prudké stúpanie, tvorenie poľadovice a snehových 
jazykov a závejov 

7.3. Zoznam neudržiavaných úsekov MK 

• spojnica medzi Ploštínom a Iľanovom 

• most Tatralandia, cyklochodník smer Tatralandia, 

• cyklochodník okolo Váhu s výnimkou úseku od Vrlíkovej ulice (Iľanovský most) po ul.  
Belopotockého a s výnimkou nového úseku cyklochodníka od Hotela Jánošík po 
križovatku s ulicou Štefánikovou. 
/neudržiavané úseky MK budú označené dočasnou dopravnou značkou A31 Iné 
nebezpečie s dodatkovou tabuľou ,,Neudržiavaný úsek cesty“, na cyklochodníku 
sú úseky vyznačené dodatkovou tabuľkou „Cestička bez zimnej údržby“/                                                     

7.4. Zoznam  udržiavaných úsekov MK s obmedzeným posypom 
     Lesnícka                                   Tranovského II.         Ružičkova                                       
     Rázusova                                  Prídavky                     Baranovská          
     Kukučínova                  Priečna 
     Veľká kolónia                          Hriadky                       Mlynská 
     Pod Sitieňom                           Šoltésovej                    Športová 
     Iľanovo                                    Guothova                    Hlboké 
     Ploštín                                      Vitálišovce                 Gazdovská 
     Benice                                      Trávniky                    Staničná /Krátka/ 
     Športovcov                   Cintorínska  Do Demänovej 
     Pod Čerencom     
     Poľnohospodárska ul. od PD po Demänovskú cestu 

7.5. Zoznam železničných  priecestí 

• Nicovô 

• Okoličné – železničná stanica / len pre peších / 

• Stošice 
Na uvedených priecestiach /okrem pešieho / je potrebné pri pluhovaní zdvihnúť 
pluh o 5 cm. 
 

7.6. Zoznam úsekov MK udržiavaných chemickým posypom 
Štefánikova, Hodžova, Hurbanova, Štúrova – od svetelnej križovatky pri hoteli Jánošík 
po OD PRIOR, Hollého, Janoškova, Borbisova, Alexyho a časť ulice 1. mája / od 
Garbiarskej po Školskú/. Na ostatných miestnych komunikáciách na odstraňovanie, 
prípadne zmierňovanie závad v zjazdnosti bude použitý inertný materiál, rovnako aj na 
spevnených plochách verejných priestranstiev s veľkou frekvenciou chodcov a na 
vozovkách miestnych komunikácií určených aj pre chodcov. 
Na železničných priecestiach je zákaz používať chemické posypové prostriedky.  
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8. Zodpovednosť za výkon zimnej služby 

8.1. Všeobecná zodpovednosť 
Pracovník zodpovedný za zjazdnosť vozoviek miestnych komunikácií 
a schodnosť chodníkov v správe VPS Liptovský Mikuláš pre zimné obdobie 
2019/2020 v rámci všeobecnej zodpovednosti 
 

 
Ing. Dušan Grešo                      riaditeľ VPS Liptovský Mikuláš 
                                                   Vranovská 478/3 031 01  Liptovský Mikuláš                                                                    
                                                    tel.:   pracovisko  – 5476524, 5476500 
                                                    mobil   – 0905  819298                                                                                     
 
Fabian Dušan                         prevádzkový námestník 
                                                  Žiarska 603/5,  031 04  Liptovský Mikuláš 
                                                  tel.:   pracovisko  5476500, 5476524, 
                                                   mobil   – 0908 174 025                                                                                     
                                             

8.2. Zoznam pracovníkov zaradených do výkonu zimnej služby mimo pracovníkov 
obslúh mechanizmov    

 
Ing. Matej K r á ľ                                vedúci VPaK - VZ                     
                                                            Nábrežie Dr.A. Stodolu 1799/65 
                                                            tel:. pracovisko 5476533 
                                                            mobil:0908574496, 0905441724, 
  
Ján Daubner                           vedúci VPaK - MK 

Podtúreň 553 
                                                           tel.: pracovisko 5476536                                                                     
                                                mobil : 0917 132 616   
 
Ján Nušták                                     majster dopravy      

Bodice 168, Liptovský Mikuláš 
                                                          Mobil: 0905418947, 0905594235 
 
Sochor   Vladimír                             majster VPaK - MK 

Jána Švermu 1647, Liptovský Mikuláš 
                                                          mobil: 0917 712 773 
 
 
Dispečersko – spravodajská služba bude vykonávaná na VPS Liptovský Mikuláš 
č. tel. 5476500 – ústredňa, po pracovnej dobe – vrátnica VPS č. tel. 5476530 
 
9. Povinnosti zimnej služby 

9.1. Každé 2 hodiny počas služby sledovať stav počasia a teplotu ovzdušia, prípadne 
prideleným vozidlom prejsť priebežne mestom po najproblematickejších miestach. 
Počasie, teplotu a výsledok kontroly zjazdnosti a schodnosti komunikácií zapísať do 
denníka. 

9.2. V prípade napadnutia 2 cm snehu, alebo vytvorenia sa poľadovice zabezpečiť 
zjazdnosť ulíc podľa stupňa dôležitosti posypom soľou, privolaním vodiča, ktorý má 
pridelené vozidlo LM 878 DA, na ostatných vozovkách zabezpečiť posyp inertným 
materiálom privolaním vodičov, ktorí majú pridelené vozidlá LM 278 CA T-815 sypač 
a LM 314 DC, aby komunikácie boli zjazdné o 5:00 hod. ráno. 

9.3. V prípade napadnutia 7 cm snehu, alebo vytvorenia sa poľadovice a závejov 
zabezpečiť zjazdnosť komunikácií všetkými vozidlami určenými na zimnú údržbu 
podľa plánu. 
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9.4. V prípade nejasnosti upovedomiť službukonajúceho dispečera. 
9.5. Každé ráno o 6:30 hod. odovzdať kľúč od miestnosti pre zimnú službu, informovať 

vedúceho dopravy o priebehu služby, o výkonoch realizovaných počas služby, 
odovzdať denný záznam o výkone a prevádzke motorového vozidla / stasky /. 

9.6. Vozidlo po službe odovzdať natankované PHM, prípadné poruchy okamžite hlásiť 
vedúcemu dopravy. 

 
10. Pripravenosť na zimnú službu 2019/2020 

V meste Liptovský Mikuláš zjazdnosť a schodnosť miestnych komunikácií v zimnej 
sezóne 2019/2020 budú zabezpečovať Verejnoprospešné služby Liptovský Mikuláš na 
základe OPZÚ a pokynov štábu zimnej služby v kalamitných situáciách. 

Opravy ciest a chodníkov a ostatné práce na ich súčastiach budú ukončené do 
15.11.2019. 

V priebehu októbra prechádzajú dopravné a mechanizačné prostriedky údržbou 
a prípravou na zimnú sezónu tak, aby k 1.11.2019 bol pripravený sypač multikár M-25 
s prednou radlicou, 3 traktory s radlicami a nakladače. Ostatné vozidlá a sypače budú 
pripravené priebežne podľa potreby a poveternostnej situácie, nakoľko budú využívané na 
iné nevyhnutné práce.  Pri zabezpečovaní zimnej služby na miestnych komunikáciách platí 
zásada vzájomnej spolupráce a bezodkladného a disciplinovaného plnenia úloh.   

Zodpovedný za zjazdnosť MK a schodnosť chodníkov v správe VPS Liptovský Mikuláš, 
v rámci všeobecnej zodpovednosti je Ing. Dušan Grešo, riaditeľ VPS. 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, mechanizmoch a ručnej údržby je 32. Jeden 
pracovník bude mať na podniku počas týždňa nočnú službu, denné a nočné služby počas 
sobôt a nedieľ. 

Šestnásť obsluhujúcich pracovníkov bude mať pohotovosť doma. Títo sa budú striedať 
v pohotovosti v týždenných intervaloch. 

Kontrolu zimnej údržby vykonáva obsluhujúci pracovník, ktorý má službu na podniku a to 
tak, že každé 2 hodiny počas služby je povinný sledovať a zapisovať stav počasia a teplotu 
ovzdušia a  vykonať prideleným vozidlom ohliadku – kontrolu stavu zjazdnosti (schodnosti) 
miestnych komunikácií, alebo mimoriadne pri zhoršení počasia. Týka sa to najmä 
nebezpečných miest a úsekov komunikácií, ktoré sú uvedené v zvláštnom zozname. 

V prípade potreby zásahu je tento pracovník povinný zabezpečiť dispečera a ten zvolá 
pracovníkov na obsluhu ďalších mechanizmov, ktorí majú pohotovosť doma.    

Kontrolu zimnej služby je povinný vykonávať službukonajúci dispečer v rozsahu 
minimálne 20 hod. týždenne. 

Časové limity na udržiavanie MK podľa poradia dôležitosti vzhľadom na veľké množstvo 
komunikácií zaradených do I. stupňa dôležitosti, počtu mechanizmov, s prihliadnutím na to, 
že v podniku má počas noci, sobôt a nedieľ službu len jeden obsluhujúci pracovník, sú 
nasledovné : v I. stupni – 1 hod., v II. stupni – 3 hod., v III. stupni – 6 hod. 

Všetky komunikácie s obmedzeným posypom a komunikácie neudržiavané budú 
označené príslušným dočasným dopravným značením do  15.11.2019. 

VPS do 20.11.2019 vykonajú školenie pracovníkov zabezpečujúcich zimnú službu 
zamerané na zimnú údržbu. 
Dodávky  PHM sú zmluvne zabezpečené.  

V zmysle novej právnej úpravy boli zakúpené ochranné odevy s výstražným značením. 
Čo sa týka zabezpečenia zjazdnosti MK najväčšie problémy sa očakávajú na kopci 

smerom na Poľnohospodárske družstvo od cesty III. tr. na Ploštín a Iľanovo, na kopci 
v Bodiciach od mosta cez Demänovku smerom ku kostolu a na Ceste hrdinov. V hornom 
úseku Cesty hrdinov bude nutné pred začiatkom zimnej sezóny umiestniť snehové zábrany 
vzhľadom k riziku vzniku snehových jazykov a závejov. 

Toto sú dve najkritickejšie miesta v meste, ktoré budú pravidelne kontrolované a kde sa 
spotrebuje najviac posypového materiálu.  
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11. Plán odhŕňania snehu a posyp vozoviek ciest na zimné obdobie 2019/2020  
 

11.1. Pre vozidlo LM 278CA -T – 815 sypač 
Kpt. Nálepku 
Čs. brigády 
Zápotockého 
Podtatranského 
Štefánikova 
Autobusová stanica – len zastávkový pruh MAD 
Autobusová stanica SAD – príjazdové komunikácie  + odstavná plocha pre autobusy – 
zmluva SAD na faktúru 
Hurbanova, Štúrova, Hodžova 
Demänovská cesta po diaľničný privádzač,  
Kamenné pole – TESCO, McDonald, Jisk 
Demänová – celá  : Mlynisko, Široká, Dechtárska, Odbojárska, Obchodná,  
                                  Kernova, Mládeže, Dlhá, Rovnosti 
Bodice                   : Cez vody, Bodická /po cintorín a po obchod/, Potočná, 
                                          Ku vode, Lazná, Pod brehom, Jelšová, 
Cesta k Poľnohospodárskemu družstvu až po Demänovskú cestu 
Hlboké                             : Športová   
Vajanského 
Partizánov 
Nábrežie J. Kráľa 
Belopotockého 
Volka – Starohorského 
Kmeťova 
 
                                           

Posyp vozoviek pieskom  
 cesta k Poľnohospodárskemu družstvu /kopček/ Bodice  
         Iľanovo , Ploštín 
 od privádzača cez Demänovskú cestu v Palúdzke 
 Bodice 
          Stošice – Stošická, Stojšova, Podhoranská 
 
 križovatky /X/ podľa zoznamu nebezpečných miest  :  X Vrbická – Janoškova 

                                                                                        X Borbisova – Alexyho 
 výjazdy z vedľajších ulíc na  ul.1.mája, Štúrova, Hurbanova, Hodžova, Pišútova, 

                                                 Palúčanská, kpt. Nálepku, Čs. brigády, 
Zápotockého, 
                                                 Podtatranského, Štefánikova, Moyzesova 
/ V prípade výjazdu obidvoch sypačov – každý podľa svojho plánu/ 

V prvom rade vykonať posyp pred raňajším výjazdom autobusov SAD!  
 

 
 

11.2. Pre vozidlo LM 314DC   
kpt. Nálepku 
Čs. brigády 
Zápotockého 
Podtatranského 
Štefánikova 
Autobusová stanica – len zastávkový pruh MAD 
Autobusová stanica SAD – príjazdové komunikácie  + odstavná plocha pre autobusy – 
zmluva SAD na faktúru 
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Hurbanova, Štúrova, Hodžova  
Hollého, Belopotockého, Vrbická, Borbisova 
Priemyselná  
Malá kolónia /príjazd a výjazd – 1 smer/ - ul.Prvá 

      Stošice – Stošická –Stojšova -  Podhoranská , Zberný dvor Okoličné   
Za mostom – Priemyselná zóna Okoličné  až po Intergal / rampa/          
Palúdzka   : Parková, Budovateľská, Švermova, V Luhoch, Športovcov, 
Palúčanská /po Zberne surovín/, Priehradná, Vranovská, Jánošíkova, Eduarda Penkalu 
 
Posyp vozoviek pieskom 
- cesta k Poľnohospodárskemu družstvu /kopček/ 
 - Iľanovo , Ploštín 
- od privádzača cez Demänovskú ul. v Palúdzke 
- Bodice 
- Stošice – Stošická, Stojšova, Podhoranská 
- Podbreziny – otočka autobusov MAD, cesta popri obchodoch 
- križovatky /X/ podľa zoznamu nebezpečných miest :  X Vrbická – Janoškova 
                                                                                      X Borbisova – Alexyho 
výjazdy z vedľajších ulíc na : ul. 1. mája, Štúrova, Hurbanova, Hodžova, Pišútova, 
                                                Palúčanská, kpt. Nálepku, Čs. brigády, Zápotockého, 
                                                Podtatranského, Štefánikova, Moyzesova 

/ V prípade výjazdu obidvoch sypačov – každý podľa svojho plánu/ 
V prvom rade vykonať posyp pred raňajším výjazdom autobusov SAD! 
 

11.3. Pre vozidlo LM 878 DH 
Chemický posyp komunikácií 

Štefánikova, Hodžova, Hurbanova, Štúrova – od okružnej križovatky pri hoteli Jánošík 
po hotel EURÓPA, Hollého, Janoškova, Borbisova, Alexyho a časť ulice 1. mája / od 
Garbiarskej po Školskú/. 
 

 
 

11.4. Pre vozidlo LM – 342AG 
Družstevná 
kpt. Nálepku  
kpt. Nálepku od Družstevnej ul. k železničnému priecestiu  
Pod Hájom /po elektrárne/ 
Janoškova 
Borbisova 
Alexyho 
Björsonova, Socháňova, 
Nešporova – až po Novú ul. pri Vrbickom cintoríne 
Priemyselná po ul. 1. mája – plúžiť aj chodník od Novej ulice 
Okoličné – ul. Riečna, Sihotská, Pálenická, 3. februára, Kláštorná 
Podbreziny – celé aj Jefremovská za novým mostom aj za dreveným mostom 

                     / Dubová, , Jefremovská,  
                      Obslužná, Smrečianska, Priebežná, Za traťou, / 
Podbreziny – otočka autobusov 

 
Trhovisko :     

Ulica Smrečianska – PODBREZINY  
 
Veľká kolónia 
Nová  LIDL 
Cesta hrdinov na Háj Nicovô s posypom /na požiadanie Mú/ 
 

11.5. Pre vozidlo LM 778AX 
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Sládkovičova 
Hriadky 
Šoltésovej 
Hviezdoslavova 
Tranovského 
Pišútova 
Školská + ul.1.mája po 1/18 
Čs. brigády 
Kuzmányho 
Rumanova 
Prídavky 
Bernolákova 
Kukučínova 
Hodžova – Majeríkova 
                  Jesenského 
                  Komenského + objekt Považských kasární - komunikácie 
                  Jilemnického 
Kollárova 
Bellova 
Vrbická /po Janoškovu/ 
Zg. Vrbického – Rázusova 
Vansovej 

 
11.6. Pre vozidlo U N C – 060 č.1 a č.2 / UN 053/ 

 
Parkoviská: 

Ulica 1. mája – ČIERNY OROL, POTRAVINY COOP JEDNOTA 
Ulica Moyzesova – PODCHOD CENTRUM 
Ulica Kolomana Sokola – PRI HYPERNOVE 
Ulica Belopotockého – KATOLÍCKY DOM                    
Ulica Štúrova – MESTSKÝ ÚRAD / PREDNÉ,ZADNÉ+ PRÍSTUP KU GARÁŽAM /, 
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA  
Ulica Palúčanská – NEMOCNICA S POLIKLINIKOU 
Ulica Vajanského – ZIMNÝ ŠTADIÓN – PRI SOKOLOVNI 
Ulica Tranovského – GALÉRIA P. M. BOHÚŇA 
Ulica Jilemnického – pozdĺžne, šikmé 
Ulica Vrbická – BYTOVÝ DOM „K“ 

     Ulica  Štúrova, ulica Školská, Hurbanova 
  

11.7. Pre vozidlo U N C  -  750 
 
Parkoviská:  
Ulica Štefánikova – ŽELEZNIČNÁ STANICA 

         Ulica Hurbanova – pozdĺžne a kolmé,  
 

11.8. Pre vozidlo LM 033AE- KT-65 
  

 Parkoviská: 
Ulica Zg. Vrbického – ŤAPKA  
Ulica Priemyselná – VRBICKÝ CINTORÍN 
 

11.9. Pre vozidlo LM 144 AB   Zetor 12111 
Guothova za VPS a celé sídlisko 
Stodolovcov 
Podbreziny      
                       Jefremovská – Lounská, Hradišská, Senická, Jahodová 
                       Opavská, Smrečianska, Obslužná, 
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                            Kemi, Agátova, Brezová, Cédrova, Gaštanová, Hrušková, 
                            Lipová, Pod Slivkou, Jabloňová, Morušova,  
Vitálišovce – celé, aj k cintorínu, 
Okoličné       –  Mierová, Ohradná, Pobrežná, Riečna, Smrečianska,  
                         Staničná, Gazdovská, Cintorínska 
      Stošice -   Stošická  celá, Podhoranská, Sadová, Zalomená, Stojšova 
 

 
11.10.  
11.11. Pre vozidlo LM 145 AB   Zetor 12011 

 
Palúdzka : Zádvorie  + ul. SNP, Hrdinov SNP, Námestie SNP, Chrenoviská, 
Petrovičovo Nábrežie, Baranovská, Lesnícka, Mlynská,Okružná, Osadná,/                                      

                               
 Demänová   - ulice: Rovnosti, Trávniky, Armádna, Dlžiny, Kút, Kútna, Pod Dubom, 
                                        Priečna, Za štadiónom, Pod Sitieňom,  

       
Bodice        - ul. Ku vode, Lazná, Pod brehom, Jelšová, Popri kostole, ku 

Školskému majetku, 
 

 
11.12. Pre vozidlo LM 142 AB   Zetor 7211 

  
         Malá kolónia / Prvá, Druhá, Tretia,/ 
         Veľká kolónia 
 okolo Synagógy a DK ,  
 Jilemnického /ku Marianovi/ 
     Pltnícka, Majerská 
         Štefánikova – odbočka – bytovka Mú /soc. byty/                 
       Nábrežie 4. apríla – celé 
       Vrbica – sever + Kollárova ul. za OPPS /Liptov/ 
         Rázusova 
        Dudova ul. 
       Nábrežie A. Stodolu 
       Za Havlovci, Chalupkova 
        Bernolákova a Rumanova okolo Domu služieb, Trhovisko 
         ku obchodu „CESNEK“ 
        Hlboké – s obmedzeným posypom + Športová 
 
 

11.13. Pre vozidlo LM 150 AB   Zetor 7245 
Komunikácia za Unidomom 
Pešia zóna  - vozovka 
Hollého, cesta popri DÚ – nová bytovka 

         Medzibloková komunikácia za bytovým domom s. č. 4368                      
         / Martina Martinčeka – DÚ / 

Moyzesova  + parkovisko pri podchode a Katolíckom dome 
Tomášikova 
  
Iľanovo  - celé /včetne posypu/, /Ponad ohrady, Za vodou, Krajná, 4.apríla, Porubské, 
Trstica,/ 
Ploštín   - celý /včetne posypu/, /Tretiny, Rovná, Palesáky, Za ulicou, Podsádočné, 
Vŕšok, 
                 Za školou, Malé pole, Na kút, Do cintorína,/ 

        Garáže Nábrežie 
 
Dočisťovanie križovatiek: 
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Pišútova 
Komenského 
Jilemnického 
Rumanova   -   
Hodžova 
Školská 
Hviezdoslavova 
 

 
11.14. Pre vozidlo LM 155 AB   Zetor 16145 

Ondrašová –  celá + zástavky MAD 
                                          / Hroboňova, Matúškova, Tehliarska, Pongrácovská, Hony, 
Ihrisková,  
                                        Kováčova, Lidická, Matejkova, Medze, Mincova, Mišíkova,  
                                         Pod dielom, Pod čerencom, Požiarnicka / aj prístup k hasičskej 
zbrojnici/,                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                         Prekopaná, Role, Roľnícka, 
                                         Ružičkova, Tatranská, Tehelná, Záhradná,  

Palúdzka –  celá pravá strana od Palúčanského mosta 
                      až po otočku MAD /po Zberňu surovín/  
                            /Glejárska, Kostolného, Malý Rím, V Luhoch, Za Luhami, Za Mlynom,  
                             Za Jednotou – bývalá Rudea-cesta, Žufova, Družby, Kokavcova, 
Kurucká,  
                             Za bocianom,  
                      Palúdzka – nová štvrť / A. Lutonského, Fr. Klimeša, J. Lenku, P. 
Štrausa, 

                                                                  V.Kunu, Eduarda Balla,Eduarda Penkalu, Ladislava                        
                                                                   Čemického, Mikuláša Štalmacha, A.Gromu, 
I.Hanusa,/ 

                                                         Eduarda Penkalu – cesta k bytovkám 
Cesta od1/18 k LAS  

        Benice /Za humnami, Na ohrad, Pod hájikom/                          
 
12.Operačný štáb zimnej služby  ( OŠZS ) 
 
na miestnych komunikáciách v obvode mesta Liptovský Mikuláš na zimné obdobie 
2019/2020 pri vyhlasovaní I., II. a III. stupňa aktivity za mimoriadnych poveternostných 
podmienok. 
 

 
1.  Ing. Ján Blcháč, PhD    - primátor mesta Liptovský  Mikuláš 
     číslo telefónu na pracovisko         : 5565 200 
                                                             Mobil : 0903/553 460 
                                                           e- mail: j.blchac@mikulas.sk  
     adresa trvalého pobytu                  : Borbisova 654/37, 031 01 Liptovský Mikuláš 
     VEDÚCI OŠZS pri III. stupni aktivity 
 
2. Ing. Marta Gutraiová                 - prednostka MsÚ Liptovský Mikuláš   
    číslo telefónu na pracovisko          : 5565 203    
                                                             Mobil :  0905 365 876 
                                                             e- mail: marta.gutraiova@mikulas.sk  
    adresa trvalého pobytu                   : Jabloňová 518/2 , 031 04  Liptovský Mikuláš  
    VEDÚCA OŠZS pri II. stupni aktivity, ČLEN OŠZS pri III. stupni aktivity 
 
 
3. Ing. Gabriel Lengyel  -                  - vedúci odboru ŽP a  dopravy  
                                                              MsÚ Liptovský Mikuláš,  

mailto:j.blchac@mikulas.sk
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    číslo telefónu na pracovisko           : 5565380, 5565381 
                                                              Mobil : 0907 889937  
                                                             e- mail: gabriel.lengyel@mikulas.sk                          
   adresa trvalého pobytu                    : Hrušková 515/7 031 04 Liptovský Mikuláš 
    VEDÚCI OŠZS pri I. stupni aktivity, ČLEN OŠZS pri II. a III. stupni aktivity 
 
4. Ing. Ján Omasta                          - riaditeľ Správy ciest Žilinského samosprávneho kraja         
                                                              závod Liptov 
    číslo telefónu na pracovisko            : 5520042, ústr. 5521970, 5521971, fax: 044/5524355  
                                                               Mobil : 0915919720 
                                                               e-mail: riaditel.suclm@vuczilina.sk 
    adresa trvalého pobytu                     :  
    ČLEN OŠZS 
 
5. Ing. Dušan Grešo                         - riaditeľ  Verejnoprospešných služieb 
                                                             Liptovský   Mikuláš 
    číslo telefónu na pracovisko            : 547 65 24, ústr. 547 65 00 
                                                              Mobil : 0905/819 298 
                                                               e- mail: greso@vpslm.sk 
  adresa trvalého pobytu                    : Vranovská 478/3, 031 01 Liptovský Mikuláš 
    ČLEN OŠZS 
       
6. NPr. Bc. Radoslav Culák             - dopravný inžinier,  Okresný dopravný inšpektorát   

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Liptovský       
Mikuláš 

    číslo telefónu na pracovisko          : 0961453511 
                                                     Mobil : 0907/565198 
                                                             e-mail: radoslav.culak@minv.sk 
    adresa trvalého pobytu                   : Žiarska 604/6, 031 04 Liptovský Mikuláš 
    ČLEN OŠZS 
 
7. JUDr. Marián Jančuška             - náčelník Mestskej polície Liptovský Mikuláš 
    číslo telefónu na pracovisko          :     5565500,159 
                                                       Mobil :  0905/551007 
                                                            e-mail: m.jancuska@mikulas.sk 
    adresa trvalého pobytu          :  Jakubovany  149,  032 04  
    ČLEN OŠZS 
 
8.  Ing. Ľubomír Klobušiak            - referent útvaru PO, CO a BOZP MsÚ Liptovský Mikuláš 
     číslo telefónu na pracovisko          : 5565268 
                                                             Mobil : 0905/383882 
                                                             e- mail: l.klobusiak@mikulas.sk 
    adresa trvalého pobytu                  :  Žiarska 602/2, 031 04 Liptovský Mikuláš 
    ČLEN OŠZS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gabriel.lengyel@mikulas.sk
mailto:riaditel.suclm@vuczilina.sk
mailto:greso@vpslm.sk
mailto:radoslav.culak@minv.sk
mailto:m.jancuska@mikulas.sk
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Príloha č. 1: Zoznam chodníkov v meste Liptovský Mikuláš a plán ich zimnej údržby 
 

Chodníky v meste Liptovský 
Mikuláš 

  

Mestská časť 
Chodníky 

(m) 

Staré mesto a 
Nábrežie 45 394 

Podbreziny 11 762 

Vitálišovce 0 

Ondrašová 3 703 

Bodice 0 

Demänová 3 267 

Ploštín 1 621 

Iľanovo 1 332 

Okoličné 2 700 

Stošice 218 

Palúdzka 5 940 

Andice-Benice 0 

Súčet 75 937 

 
 
                                               
Zoznam chodníkov Staré mesto a Nábrežie  
     

Názov MK  

Chodníky 

Stupeň 
dôležitosti 

Vozidlo 
  

m 
šírka 
(m) 

Štefánikova 688 3 1 UNC -750 

Podtatranského 1125 2 1 LM 983 DE 

Hurbanova 1021 
1,5 - 

4 1 UNC -750 

Hodžova 892 
1,5 - 

6 1 UNC -750 

Nám. osloboditeľov     1 LM 983 DE 

Školská 403 3 1 UNC -750 

Čsl. brigády 940 2 1 UNC -750 

Zápotockého 532 2 1 LM 983 DE 

Kpt. Nálepku 428 2 1 UNC č.1 
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Priemyselná 581 2 2 Zetor LM 142AB 

Alexyho 629 3 1 LM 878 DH  

Borbisova 620 
1,5 - 

3 1 LM 878 DH  

Janoškova 509 
1,5 - 

2,5 1 LM 878 DH 

Vrbická po kostol 315 2 1 LM 878 DH 

Vrbická od kostola 514 2 1 LM 878 DH 

Bellova 409 
1,5 - 

2 1 LM 878 DH 

Belopotockého 474 
1,0 - 

2 1 LM 878 DH 

Štúrova  od Hollého 784 
1,5 - 

3,5 1 UNC č.1 

Pišútova 922 1,5 -2 1 LM 983 DH 

Komenského 781 
1,5 - 

3 1 UNC č.1 

Jilemnického 854 
1,5 - 

2 1 UNC č.1 

Jesenského 120 2 2 LM 983 DH  

Majeríkova 291 1,5 3 LM 983 DH 

Kukučínova 5,13 
1,5 - 

2 3 LM 983 DH 

Rumanova 547 2 1 LM 983 DH 

Bernolákova 588 
1,5 - 

2 1 LM 983 DH 

Prídavky 346 2 3 LM 983 DH  

Hollého 482 
2,0 - 

3 1 UNC č.1 

Moyzesova 293 
2,0 - 

3 1 UNC č.1 

Nová Pišútova 141 2 1 LM 983 DH 

Sládkovičova 377 2 3 LM 983 DH  

Kuzmányho 505 
1,0 - 

2 1 LM 983 DH 

Tranovského od 
Podtat. 133 1 1 LM 983 DH 

Tranovského od 
Sládkov. 149 1,5 1 LM 983 DH 

Tranovského od 
Kuzmán. 209 2 1 LM 983 DH  

Stodolovcov 714 
2,0 - 

3 2 LM 878 DE  

Družstevná 621 
2,0 - 

3 3 KT-65 

Guothova 260 1 3 ručné čistenie 

Guothova 2.časť k 
Stodolovcom 166 1,5 3 LM 878 DE 
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Nová 515 2 2 LM 878 DE 

Nešporova od 
Janoškovej po 
Alexyho 390 2 2 LM 878 DE 

Nešporova od Novej 
po Alexyho 174 2 2 LM 878 DE 

Vansovej 103 1,5 2 LM 878 DE  

Zgútha-Vrbického 462 1,5 2 LM 878 DE  

Partizánov 197 
1,5 - 

3 2 LM 878 DE  

Vajanského 299 2 3 LM 878 DE  

Starohorského 192 2 3 LM 878 DE 

Kolomana Sokola 226 
2.0 - 

3 2 LM 983 DH  

E. Š. Martinčekovej 13 2 2 LM 983 DH  

Vnútroblok. kom. 
medzi Jilemnickeho a 
Komenského 40 2 3 LM 983 DH  

Vnútrobl. kom. medzi 
Komensk. Hurban. 
Jesensk. Štefánikova 41 2 3 LM 983 DH  

Vnútroblok. kom. 
medzi Kollárova, 
Vrbická, Bellova 550 

1,5 - 
2 3 LM 878 DE 

Vnútrobl. kom. medzi 
Vrbickoua Pltníckou 432 

1,5 - 
2 3 LM 878 DE 

Vnútrobl. kom. medzi 
Chalúpkovou a 
Majerskou 600 

1,0 - 
2 3 LM 878 DE 

Vnútroblok. kom. 
medzi Borbisovou a 
Socháňovou 109 

2,0 - 
3 3 LM 878 DE 

Areál Vrbica  850 
1,5 - 

2 3 LM 878 DE 

Vnútroblok. kom. 
medzi Alexyho a 1. 
mája 98 2 3 LM 878 DE 

Za Havlovci 189 
1,5 - 

3 1 LM 878 DE 

Rázusova 43 1,5 2 LM 878 DE 

Vnútrtoblok. kom. 
medzi Rázusovou a 
Zgútha-Vrbického 145 

1,0 - 
2 3 LM 878 DE 

Komunikácie pod 
Vrbickou ulicou 215 2 3 LM 878 DE 

Pltnícka 414 
1,5 - 

3 1 LM 878 DE 

Nábr. Janka Kráľa 
2.časť 51 2 1 LM 878 DE 

Baťova ulička 158 3 1 UNC 
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Vnútrobl. kom. medzi 
Vrbickou a Vrlíkovou 
(okolo Papuče) 386 

1,5 - 
2,5 3 LM 878 DE 

Chodník popri 
Majerskej 522 1,7 1 LM 878 DE 

Chodníky pri ceste 
II/584 158 2 1 LM 983 DH 

Chodníky pri I/18 4706 2 1 KT-65 

Spoj. chodník 
Vrlíkova-
Belopotockého 419 3,5 1 LM 878 DE 

Chodník pri III/018130   
Kollártova,Vrlíkova 1184 2 1 LM 878 DE 

Sam. chod. medzi 
Komenského 
Hurbanova, Jesensk. 
Štefánik. 104 2 1 LM 983 DH 

Sam. chod. medzi 
Hurbanova, 
Štefánikova, 
Revolučná 424 2 1 LM 983 DH 

Parkovisko pri ŽSR 
160 

2,0 - 
3 1 UNC -750 

Sam. chodník medzi 
Vrbická, Vrlíkova, 
Belopotockého 161 1,5 2 LM 878 DE 

Sam. chodník pri b.j. 
3526, Kollárova 88 2 2 LM 878 DE 

Sam. chod. medzi 
Vrbickou a Pltníckou 307 2 2 LM 878 DE 

Popri Pltníckej 346 1,7 2 LM 878 DE 

Samost. chod. medzi 
Kollárovou a Bellovou 714 2 2 LM 878 DE 

Samost.chod medzi 
Štúrovou a 
Jilemnického cez žid. 
cintorín 162 2 2 LM 983 DH 

Sam. chod. medzi 
Jilemnického a 
Štúrovou 17 1,5 2 LM 983  DH  

Chodník k TESCU 379 2,2 2 UNC  

Vnútroblok. ch. medzi 
ul. Chalupkova, 
Socháň., Majerská 589 1,7 3 LM 878 DE 

Vnútroblok. ch. medzi 
ul. Majer., Socháň., 
Borbisova, Za 
Havlovci 1186 1,7 3 LM 878 DE 

Samost. chod. 
Stodolovcov 277 2,5 3 LM 878 DE 

Vnútrobl. chod. Za 
Havlovci, Vrlíkova, 
Vrbická 963 2,5 3 LM 878 DE 
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Sam. chod. medzi 
Vansovej a Zgútha-
Vrbického 110 1,5 3 LM 878 DE 

Vnútroblok 1. mája 
chodniky 473 

1,0 - 
3 3 LM 878 DE 

Cyklochodník 
5685 

3,5 - 
4  1 LM 878 DE 

Spolu: 45394       

 
 
 
Zoznam chodníkov Podbreziny   

     

Názov MK 

Chodníky 

Stupeň 
dôležitosti 

Vozidlo 
  

m 
šírka 
(m) 

Dubová 214 3 1 KT-65 

Smrečianska 724 2 - 7 1 KT-65 

Obslužná 33 2 1 KT-65 

Lipová 169 2 2 KT-65 

Morušová 223 2 2 KT-65 

Jabloňová 97 2 2 KT-65 

Pod Slivkou 140 2 2 KT-65 

Hrušková 391 
1,5 - 

2 2 KT-65 

Senická 227 
1,5 - 

3 2 KT-65 

Opavská 225 2 2 KT-65 

Spoj. MK medzi 
Opavskou a 
Smrečianskou 123 3 1 KT-65 

Cédrová 5 3 2 KT-65 

Brezová 121 2 2 KT-65 

Agátová 130 3 2 KT-65 

Priebežná 587 2,5 2 KT-65 

Hradišská 159 2,5 2 KT-65 

Kemi 224 2,5 2 KT-65 

Lounská 65 2,5 2 KT-65 

Lipová -            - 
Jabloňová 222 2 3 KT-65 

Jabloňová -       - 
Hrušková 180 3 3 KT-65 

Hrušková -        -
Gaštanová 277 2 3 KT-65 
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Samost. chod. pri 
ul.Jefremovskej 511 2 2 KT-65 

Chodníky pri 
III/018132, Žiarska 1367 2 1 KT-65 

Dubová -           - 
Cédrová 423 2 3 KT-65 

Cédrová -                - 
Brezová 315 2,5 3 KT-65 

Brezová -          - 
Agátová 325 2,5 3 KT-65 

Agátová -          - Za 
trťou 258 2 3 KT-65 

Obslužná -      - Za 
traťou 735 2,8 3 KT-65 

Kemi -             - 
Lounská 136 1,5 3 KT-65 

Kemi -             - 
Hradišská 162 1,5 3 KT-65 

Chodník od Senickej 
cez lávku 100 2 1 KT-65 

Chodník od DD cez 
Smrečianku 61 1,5 1 KT-65 

Chodník od Domu 
dôchodcov k ul. 
Okoličianskej 1100 2,5 1 KT-65 

Chodnik za b.j.511, 
Gaštanová 65 3 3 KT-65 

Chodník cyklo 910 2,5 1 KT-65 

Vnútroblok Žiarska 758 
1,5 - 

3 2 KT-65 

Spolu: 11762       

 
 
 
 
 
 
Zoznam chodníkov Liptovská Ondrašová  
     

Názov MK 

Chodníky 

Stupeň 
dôležitosti 

Vozidlo 
  

m 
šírka 
(m) 

Tehliarska 1.časť 317 2,5 1 LM 503 CV 

Matúškova  209 2 3 LM 503 CV 

Pod Dielom 230 2 3 LM 503 CV 
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Roľnícka  1.časť 39 2 3 LM 503 CV 

Pongrácovská 173 1,5 3 LM 503 CV 

Tehliarska -        - 
Prekopaná 34 1,5 3 LM 503 CV 

Role - Pod Dielom 37 1,5 3 LM 503 CV 

Medze - Pod 
Dielom 89 1,5 3 LM 503 CV 

Pri ceste III/018144 
(Ondrašovecká) 1429 2 1 LM 503 CV 

Pri ceste  II/584 1146 2 1 UNC - 750 

Spolu: 3703       

 
 
Zoznam chodníkov Demänová   

     

Názov MK 

Chodníky 

Stupeň 
dôležitosti 

Vozidlo 
  

m 
šírka 
(m) 

Dlhá 343 1 - 2 3 LM 503 CV 

Odbojárska 259 1,5 1 LM 503 CV 

Chodník pri II/584 2154 2 1 LM 145AB 

Samost. chod. Pod 
Sitieňom 300 1,5 3 LM 503 CV 

Samost. chod. 
Trávniky 211 15.5 3 LM 503 CV 

Spolu: 3267       

 
 
 
Zoznam chodníkov Ploštín    

     

Názov MK 

Chodníky 

Stupeň 
dôležitosti 

Vozidlo 
  

m 
šírka 
(m) 

Tretiny 590 1,5 2 LM 503 CV 

Chodník pri ceste 
III/018130 1031 2 1 LM 503 CV 

Spolu: 1621       
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Zoznam chodníkov Iľanovo   

     

Názov MK 

Chodníky 

Stupeň 
dôležitosti 

Vozidlo 
  

m 
šírka 
(m) 

Oslobodenia 97 2 3 LM 503 CV 

Na Porubské 18 1,5 3 LM 503 CV 

Chodník pri ceste 
III/018131 

121
7 1,5 1 LM 503 CV 

Spolu: 
133

2       

 
 
Zoznam chodníkov Okoličné    

     

Názov MK 

Chodníky 

Stupeň 
dôležitosti 

Vozidlo 
  

m 
šírka 
(m) 

Smrečianska 109 2 1 KT-65 

Cintorínska 36 1 3 LM 503 CV 

Riečna 497 1,5 1 LM 503 CV 

Sihotská 7 2 1 LM 503 CV 

Cesta rovnobež. s 
Kláštornou 10 2 3 KT-65 

Chodník z Okolič. na 
Podbreziny 200 3 1 KT-65 

Chodník pri ceste 
I/18 1410 2 1 KT-65 

Chodník pri ceste        
III/018132 po žel.  115 2 2 LM 503 CV 

Samost. chodník pri 
III/018134 316 2 2 LM 503 CV 

Spolu: 2700       

 
 
 
Zoznam chodníkov Stošice    

     

Názov MK 

Chodníky 

Stupeň 
dôležitosti 

Vozidlo 
  

m 
šírka 
(m) 

Stošická 1. časť 218 2 1 LM 503 CV 
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Spolu: 218       

 
 
Zoznam chodníkov Palúdzka    

     

Názov MK 

Chodníky 

Stupeň 
dôležitosti 

Vozidlo 
  

m 
šírka 
(m) 

Športovcov 7 2 3 LMZ071  

Vranovská 229 1,5 1 LMZ071  

Palúčanská  842 
1,5 - 

3 1 UNC č.1 

Námestie SNP 50 2 3 LMZ071  

Zádvorie 1.časť 94 2 3 UNC č.1 

Demänovská 
autobusová zastávka 106 

1,0 - 
5 3 

UNC č.1 / ručné 
čistenie 

Eduarda Penkalu 902 2 1 LM 314DC 

Františka Klimeša 206 1,5 3 LMZ071 

Aloisa Lutonského 200 1,5 2 LMZ071 

Vladimíra Kunu 193 1,5 2 LMZ071  

Mikuláša Štalmacha 201 1,5 2 LMZ071  

Pavla Štraussa 129 2 2 LMZ071  

Júliusa Lenka 418 2 2 LMZ071 

Alfonza Gromu 189 1,5 2 LMZ071 

Ladislava Hanusa 187 1,5 2 LMZ071 

Chodník spájajúci 
Športovcov a 
Vranovskú 77 2 3 LMZ071 

Chodník pri ceste 
I/18 1260 2 1 UNC č.1 

Chodník Dem. Cesta 550 2 1 UNC č.1 

Chodník Dem. Cesta 
od Kauflandu 100 1 3 ručné čistenie 

Spolu: 5940   
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Príloha č. 2: Mapa udržiavanej siete miestnych komunikácií 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 39 

 
 

Príloha č. 3: Súhlas SVP, Závod Povodie horného Váhu, Ružomberok, na 
vysýpanie snehu do vodných tokov 
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Príloha č. 5: 
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