
Mesto Svidník, Mestský úrad vo Svidníku 

odbor výstavby, dopravy, životného prostredia a regionálneho rozvoja 

Technické služby mesta Svidník 

  

  

Materiál na 38. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku 

  

Informatívna správa o vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií  

2017/2018   a návrh plánu vysprávok  miestnych komunikácií  

a chodníkov v roku 2018 
 

 

  

Predkladá: Návrh na uznesenie: 

Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník vo vnútri materiálu 

  

  

Spracovali:  

Michal Pich, riaditeľ TS mesta Svidník  

Ing. Ľuboš Čepan,  vedúci odboru VDŽPaRR  

  

  

Stanovisko MsR zo dňa 29. mája 2018 : 

MsR odporúča MsZ tento materiál prerokovať a vziať na vedomie. 

  

Stanovisko Komisie pre VÚRDaŽP zo dňa 24. mája 2018 :   

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

 

 

  

Svidník,  29. máj 2018   

 



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 vyhodnotení zimnej údržby miestnych komunikácií 2017/2018 a  

návrh plánu vysprávok  miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 

 

Pred začatím zimnej údržby 2017/2018 bol spracovaný harmonogram pohotovostných služieb 

15 - tich pracovníkov Technických služieb mesta Svidník zapojených do zimnej údržby. Boli 

rozdelení do dvoch smien, kde slúžili v domácej pohotovosti. V prípade sneženia alebo 

mrznúceho mrholenia boli stiahnutí do práce a vykonávali práce podľa potreby, resp. podľa 

pokynov službukonajúceho dispečera.  

 

Prvý sneh napadol 20. novembra 2017 a posledný krát z hľadiska údržby snežilo 18. marca 

2018.     

 

Za toto obdobie bolo preoraných celkom 1403  km miestnych komunikácií a 1261 km 

chodníkov, posypaných bolo 690  km miestnych komunikácií a 570 km chodníkov. Na tento 

posyp bolo spotrebované 58 t posypového materiálu (kamenina) a 62 t soli. Soľ sa výlučne 

používala na posyp miestnych komunikácii na IBV za nemocnicou, na IBV za Domovom 

dôchodcov, na príjazdovú cestu do nemocnice a v prípade poľadovice aj na komunikácie v 

meste. 

 

Údržba miestnych komunikácií  a chodníkov bola zabezpečovaná s týmito mechanizmami: 

a) 2 multicar sypače s radlicou,  

b) 4 traktory s radlicou,  z toho 2 s predným náhonom, 

c) 1 HON nakladač,  

d) 1 Kramer 750 – nakladač.   

 

Stroje a mechanizmy boli tiež zapojené aj do vývozu snehu z dôvodu úzkych miestnych 

komunikácii a chodníkov. Bariéry, ktoré boli vytvorené počas zimnej údržby bránili ich 

preoraniu. Na týchto prácach sa podieľali tieto stroje a mechanizmy : 

a) 2 nákladné autá,   

b) 1 Kramer 750 – nakladač.   

 

Spotreba a náklady počas zimnej údržby 2017/2018: 

a) 2188,5 litrov nafty v hodnote  2 466,00 EUR,  

b) 50  ton kameniny v hodnote 1 151,50 EUR, 

c) 6  ton piesku v hodnote  86,40 EUR, 

d) 20 ton soli v hodnote 1 560,00 EUR, 

spolu 5 263,90 EUR. 

 

2. Rozbor príčin nedostatkov. 

 

Po skončení sneženia sa začalo aj s hrubým čistením krajníc na miestnych komunikáciách a 

chodníkoch pracovníkmi aktivačných prác, ktorí zabezpečovali zber papiera, vyhrabovanie 

parkov, ručné zametanie chodníkov a miestnych komunikácii a postupne sa prevádzalo aj 

čistenie pouličných vpúští. 

 

3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 

 

V priebehu mesiaca január a marec 2018 bola prevedená obhliadka mesta za účelom zistenia 

stavu ciest 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 2018, 

ktorý je rozdelený do 5 - tich etáp. Do plánu vysprávok boli navrhnuté všetky úseky, kde je 

potrebná oprava. Jednotlivé vysprávky sa budú realizovať podľa finančných prostriedkov 

v rozpočte Technických služieb mesta Svidník.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh plánu vysprávok  miestnych komunikácií a chodníkov v roku 2018 

 

Ulica, miesto    Plocha v m2 

    

  I. ETAPA   

    

1.     AB:   

a)  parkovisko zo západnej strany, 10 

b)  parkovisko a prístupová cesta z východnej strany. 10 

    

2.     Ul. Kutuzovova:   

a)  cesta – Ul. Kutuzovova  po Ul. Sovietskych hrdinov, 10 

      b)  cesta za OD (Drogéria Teta),                               15    

      c)  vstup na parkovisko.  15 

  

3.     Ul. Pionierska:                  

a)  cesta pred b.j. č. 355 a 356,  10 

b)  chodník pred b.j. 356/52.   15 

  

4. Ul. Ľ. Štúra:  

a)  Chodník za OD Profit.  20 

            

S p o l u :                                                                                                              105 

    

  II. ETAPA         

    

1.   Ul. Duklianska:    

a)  cesta  pred blokom J, s.č. 461,                                                                             30 

b)  cesta pred blokom J,   20 

c)  chodník pred blokom H, I, s.č. 638,  20 

  

2.  Ul. 8. mája:        

a)  cesta pred blokmi V1 a V2 s.č. 489/9,  10 

b)  chodník pred blokmi V1 a V2,  15 

c)  chodník pre blokom 491,  20 

d)  prístupová cesta k bloku 491,  30 

e)  parkovisko pred butikmi,   20 

f)  chodník pri herni,   15 

g)  chodník pred blokom F s.č. 635/30 smerom k plavárni,  15 

h)  chodník od autoumyvárky k bloku F,  40 

i) parkovisko pred III. ZŠ,  20 

j)  prístupová cesta ku Podduklianskej knižnici,  10 



k)  prístupová cesta medzi predaniami (oproti III. ZŠ),  15 

l)  chodník od III. ZŠ po denný stacionár + k predajni agromilku,  20 

m)   cesta k dennému stacionáru za blokom N, 30 

n)   chodník pri oplotení DS po agromilk, 20 

o)   chodník popri živom plote k lávke, 20 

      p)   kanalizačné vpúšte pri bloku D2.    

  

3.   Ul. Mládeže:                          

a)  cesta pred blokom A 112 s.č. 495. 15 

      b)  chodník pred blokom A 112 s.č. 495. 10 

  

4.   Ul. gen. Svobodu:                          

a)  chodník pri OD TREND,  20 

      b)  parkovisko pred blokom s.č. 692, 10 

      c)  chodník – potraviny,  30 

      d)  chodník od OD TREND po OD Makos,  25 

      e)  chodník pred blokom A1. 20 

  

5.   Ul. Karpatská:                          

a)  cesta,  15 

b)  chodník pri b.j. oproti spoločnosti SLUŽBYT, s.r.o. 30 

      

 S p o l u : 555 

 

III. ETAPA    

    

1.   Ul. MUDr. Pribulu:   

a)  cesta, 20 

b)  chodník, 10 

c)  chodník od spoločnosti MEDIC-SK po rampu NsP. 20 

                                                            

2.   Ul. Polyvkova:   

a)  cesta. 10 

                                                                                                                                                             

3.   Ul. Pavlovičova:   

a)  cesta,  10 

b)  chodník. 10 

                                                                                                                             

4.  Ul. Duchnovičova:            

a)  cesta pre garážami, 10 

b)  cesta k Domu smútku,    15 

c)  cesta.  10 



                                                                                                                   

5.   Ul. Čsl.  armády:   

a)  cesta.  25 

              

6.   Ul. Bardejovská:            

a)  cesta pred SOŠT,  15 

b)  chodník pred SOŠT,   25 

      c)  cesta na kúpalisko,  10 

      d)  chodník od Ul. Festivalovej po fi Jacis. 15 

  

7.   Ul. Goldbergerova:            

a)  cesta medzi BD – prístupová cesta k reštaurácii Jasmín,  10 

b)  cesta pred rodinnými domami.  10 

             

8.   Ul. Nábrežná:                     

a)  cesta popri Ladomírke – pri pracovisku SVP, š.p.,      10 

b)  parkovisko (ubytovňa MsÚ).  15 

                                   

9. Ul. Centrálna:                 

a)  cesta – výjazd od SAD,  25 

b)  chodník pri Spojenej škole,  20 

c)  cesta pri OD TESCO.  10 

          

10.  Ul. Sovietskych hrdinov:            

a)  cesta pri vstupe k objektom bývalých ŠL,                                                                                                                                                                   15 

b)  chodník pred b.j. 432/34 (za SPŠ),  20 

c)  cesta pred b.j. 436/28,  10 

d)  prístupová cesta k cirkevnej ZŠ,  20 

e) chodník od bývalých ŠL po SaÚ PSK,  15 

f)  chodník oproti SaÚ PSK.  20 

    

11. Ul. Stropkovska:   

a)   cesta v areáli Duklastavu. 10 

    

  S p o l u : 415 

 

IV. ETAPA                    

    

1.  Ul. D. Millyho:   

a)  cesta. 10 

                                   

2.   Ul. Dlhá:             



a)  chodník.  20 

  

3.   Ul. Partizánska:             

a)  cesta ku galérii.  15 

  S p o l u :                                                                                                  45 

 

V. ETAPA    

                                                                      

1.  Ul. čat. Nebiljaka:   

a)  chodník,  20 

b)  cesta. 10 

            

2.  Ul. J. Gagarina:   

a)  cesta,  40 

b)  chodník pred RD s.č. 95/1.  50 

    

3.  Ul.  T. H. Ševčenka:     

a)  cesta, 20 

b)  chodník. 10 

    

4.  Ul. Makovická:   

a)  chodník s.č. 775/25.        50 

    

5.  Ul. part. Kmiťa:   

a)  chodník,        20 

      b)  cesta.      15 

  

6.  Ul. Budovateľská:   

a)  chodník.        28 

    

S p o l u : 263 

C E L K O M :  1 383 

 

 

 


