
Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku 

odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja 

Technické služby mesta Svidník  

  

Materiál na  10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

  

Informatívna správa  o údržbe miestnych komunikácií v roku 2015  

a o príprave  na zimnú sezónu 2015/2016 

 

 

 

  

Predkladá: Návrh na uznesenie: 

Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  vo vnútri materiálu 

  

  

Spracovali:  

Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  

Ing. Ľuboš Čepan, vedúci OVDŽPaRR  

  

Stanovisko MsR zo dňa 16. septembra 2015: 

MsR odporúča MsZ tento materiál prerokovať a vziať na vedomie. 

  

Stanovisko Komisie pre VÚRDaŽP zo dňa 9. septembra 2015:  

Komisia pre VÚRDaŽP odporúča MsZ tento materiál prerokovať a vziať na vedomie. 

  

 

 

  

Svidník,  16. september 2015  

 



NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Mestské zastupiteľstvo vo Svidníku v zmysle § 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 

zriadení v znení neskorších predpisov 

 

berie na vedomie 

 

Informatívnu správu o údržbe miestnych komunikácií v roku 2015 a o príprave na zimnú 

sezónu 2015/2016.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA (1. časť) 

 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 

 

Koncom marca 2015  bola v súčinnosti Technických služieb mesta Svidník a odboru 

výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja mestského úradu prevedená 

obhliadka mesta za účelom zistenia stavu všetkých miestnych komunikácií a chodníkov po 

zime, ktorou sa prehodnotil ich celkový stav a na základe toho bol spracovaný plán vysprávok 

miestnych komunikácií a chodníkov v meste Svidník na rok 2015,  ktorý bol rozdelený do 

piatich etáp. Na základe tohto plánu sa hlavne počas jarných mesiacov realizovali vysprávky 

miestnych chodníkov a následne aj chodníkov.  Plán vysprávok bol priebežne upravovaný 

podľa stavu chodníkov a miestnych komunikácií.  Pri vysprávkach chodníkov sa dbalo na to, 

aby sa riešili vysprávky vo väčších úsekoch, čím sa zabezpečilo, že chodník je vyspravený 

vcelku a tým nedochádza k jeho priebežnej deformácii ako keby sa vyspravovali iba jeho 

časti. V rámci údržby miestnych komunikácii a chodníkov sa zabezpečilo: 

- vyčistenie vpúští na miestnych komunikáciách v meste a výmena 22 ks bahenných košov, 

- vykonanie postreku krajníc miestnych komunikácii proti burine, 

- priebežne zametanie miestnych komunikácii zametacím vozom a zametanie chodníkov 

pracovníkmi VPP, 

- osadenie dopravných značiek pre telesne postihnutých s vodorovným značením, 

- obnovenie prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách v meste, 

- pri garážach na Ul. Karpatskej  a na Ul. 8. mája vyrovnanie terénnych úprav frézovaným 

materiálom. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Na výspravky pre rok 2015 bolo v rámci rozpočtu technických služieb vyčlenených na 

vysprávky miestnych komunikácií a chodníkov 36000,00 EUR. Za túto sumu bolo 

vyspravených 1883,10 m2. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 

 

Vzhľadom k požiadavkám na väčšie množstvo vysprávok je potrebné v návrhu rozpočtu 

mesta Svidník na rok 2016 vyčleniť viac finančných prostriedkov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA (2. časť) 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 

 

Na posypovanie zľadovatených plôch miestnych komunikácii a chodníkov je na skládke k 

dispozícii cca 500 t kameniny. Na posypovanie IBV majú Technické služby Svidník 

pripravenú, resp. dojednanú posypovú soľ. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Do zimnej údržby bude zapojených 15 pracovníkov + 3 THP, ktorí budú k dispozícii  

nepretržite 24 hodín denne. Služby  na  pracovisku  budú  od  1. decembra 2015  až  do      

28. februára 2016. V čase od 15. novembra 2015 do 1. decembra 2015 bude iba domáca 

pohotovosť. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 

 

K dispozícii pre zabezpečenie zimnej údržby miestnych komunikácii, chodníkov a 

prechodov pre chodcov sú pripravené tieto mechanizmy: 

a) 5 traktorov s gumenou radlicou, z toho 3 traktory s predným náhonom, 

b) 2 M-25 sypače s radlicou, na ktorých je namontovaná gumená britva na odhŕňanie snehu 

z chodníkov, 

c) 1 HON na nakladanie snehu a posypového materiálu, 

d) 1 Š-706 sypač na posypávanie MK, 

e) 1 LIAZ vyklápač na odvoz snehu, 

f) 1 UNC 60 a nakladač KRAMER na nakladanie snehu a odpratávanie snehu okolo  1 100 

litrových kontajnerov. 

 

Zvýšená pozornosť zo strany organizácie Technických služieb bude venovaná 

a) pešej zóne v smere na  nástupište SAD,  

b) mostu cez  Ladomírku,  

c) lávke cez Ladomírku,  

d) Ul. Sov. hrdinov, 

e) sídlisku UTRA,  

f) Ul. Duklianskej,   

g) komunikáciám IBV za nemocnicou,   

h) komunikáciám  IBV DD,  

aby sa občania v skorých ranných hodinách mohli  dostať včas na autobusové spoje a do 

zamestnania. 

 

K dispozícií počas nasledujúcej  zimnej údržby  budú  aj pracovníci,  ktorí pracujú na 

obecných službách a VPP,  ktorí budú ručne odpratovať sneh z prechodov pre chodcov, 

chodníkov, verejných priestranstiev a okolo 1 100 litrových kontajnerov. 

 

Počas nasledujúceho zimného obdobia Technické služby mesta Svidník vynaložia všetko 

úsilie a skúsenosti, ktoré majú, aby včas a kvalitne zabezpečili zjazdnosť všetkých miestnych 

komunikácií a chodníkov v meste k spokojnosti občanov mesta Svidník. 

 


