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Informatívna správa  o letnej údržbe miestnych komunikácii v meste Svidník  

a o príprave  na zimnú sezónu 2014/2015 

 

 

 

  

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 19. septembra 2014: 

MsR tento materiál odporúča MsZ prerokovať a vziať na vedomie. 

  

Stanovisko Komisie pre VÚRDaŽP zo dňa 10. septembra 2014:  

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

  

 

 

  

Svidník,  19. september 2014  

 



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 letnej údržbe miestnych komunikácii v meste Svidník a o príprave na 
zimnú sezónu 2014/2015.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DÔVODOVÁ SPRÁVA (1. časť) 
 
 

1. Zhodnotenie doterajšieho stavu. 
 
Vysprávky chodníkov a miestnych komunikácií sa realizovali podľa Plánu vysprávok 
miestnych komunikácii a chodníkov v meste Svidník na rok 2014. Plán vysprávok bol 
priebežne upravovaný podľa stavu chodníkov a miestnych komunikácií.  
 
2. Rozbor príčin nedostatkov. 
 
Na výspravky pre rok 2014 bolo vyčlenených 36000,00 EUR.    
 
 
3. Odôvodnenie navrhovaných opatrení. 
 
Vzhľadom k požiadavkám na väčšie množstvo vysprávok je potrebné v návrhu rozpočtu na 
rok 2015 vyčleniť viac finančných prostriedkov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prehľad o pláne a skutočnosť prevedenia vysprávok miestnych komunikácií  
a chodníkov v meste Svidník v roku 2014 

 
   

Ulica, miesto 
   Potreba 
      v  m2 

Skutočnosť 
     v  m2 

     

  I. ETAPA    

     

1.    Ul. Ľ. Štúra:   
    a)  cesta pred blokom K 85, 45 33,46 
    b)  cesta za blokom K 85. 10  

                         

2.    Ul. Komenského:    

    a)  cesta, 20  

    b)  cesta od BD č. 441 k parkovisku za BD č. 462. 16  

     

3.     AB:    
a)  parkovisko zo západnej strany, 40 17,73 
b)  parkovisko a prístupová cesta z východnej strany. 30 25,47 

     

4.     Ul. Kutuzovova:    
a)  cesta – Ul. Kutuzovova  po Ul. Sovietskych hrdinov. 20 5,04 

                                             

5.     Ul. Pionierska:                  
a)  cesta – zo západnej a východnej strany bytového domu, 40 57,91 
b)  chodník,  15 16,24 
c)  chodník za Sochou arm. gen. L. Svobodu. 30  

             

S p o l u :                                                                                                             266 155,85 

     

  II. ETAPA          

     

1.   Ul. Duklianska:     

a)  cesta  pri garážach,                                                                               60 133,13 
b)  cesta pred blokom J, 20 21,72 

c)  chodník pred blokom J, 5  
d) cesta pred blokom K, 30 36,88 
e)  chodník pred blokom K, 5  
f)  cesta pred blokmi L, M, N, 40 45,81 
g)  chodník pred blokmi L, M, N, 30 21,78 
f)  chodník pri bývalej MŠ, 40  

g)  chodník popri miestnej komunikácii.  781  
 
    

 



2.  Ul. 8. mája:        
a)  cesta pred blokmi I a H, 10 21,50 
b)  chodník pred blokmi I a H, 10  

c)  cesta pred blokom D, s. č. 634, 40  
d)  cesta pred blokom F, s. č. 493,  30 36,27 
e)  chodník pred blokom F   30  
f)  cesta pred blokom G/80, 20 26,23 
g)  chodník pred blokom G/80,                                           10  

h)  prístupová cesta k službám UTRA II pre zásobovanie, 250  

i)  chodník vedľa miestnej komunikácie,  20  
j)  chodník pred blokom E, 10 39,17 
k)  parkovisko pred Základnou školou, Ul. 8. mája,  20 7,61 
l)  chodník k MŠ, Ul. 8. mája,    150 184,07 
m) chodník pred blokom C s. č. 491, 10  

n)  chodník za blokom C s. č. 491, 15  

o)  cesta pred V2, 10 24,26 
p)  chodník pred bytovým domom V1,   60 89,66 
r)   chodník za bytovým domom  V1,   15 16,74 

      s)   nákupné centrum UTRA. 0  22,29 

   

3.   Ul. Mládeže:                           
a)  cesta pred blokom A 112. 20 17,70 

       

 S p o l u : 1741 744,82 
 
III. ETAPA  -  centrum:   

 

     

1.   Ul. MUDr. Pribulu:    

a)  cesta.  5  

                                                             

2.   Ul. Polyvkova:    

a)  chodník, 325 3,22 

       b) cesta                                                                                                                                                    0,63 

   

3.   Ul. Pavlovičova:    
a)  cesta.  20 22,79 

                                                                                                                            

4.  Ul. Duchnovičova:            
a)  cesta, 100 54,04 
b)  chodník.  20 15,47 

                                                                                                                   

5.   Ul. Čsl.  armády:    
a)  cesta pred blokom č. 359,  40 8,49 
b)  chodník pred blokom č. 359.  20  

              



6.   Ul. Goldbergerova:            

a)  cesta pri bytovom dome,  20  

b)  pod smetnými košmi.  36  

             

7.   Ul. Nábrežná:                     

a)  cesta popri Ladomírke,     40  

b)  cesta pri Jevočinovi,   30  

c)  chodník pri ubytovni,  100  

d)  chodník pred SVP, pracovisko Svidník.  95  

                                   

8. Ul. Centrálna:                 

a)  cesta pri Spojenej škole,  10 7,97 

b)  pri odbočení na Ul. Partizánsku, 5  
c)  zachytenie zrážkových vôd včetne odkanalizovania  40 7,22 

od Makosu cez Ul. Centrálnu k lávke.    

          

9.  Ul. Sovietskych hrdinov:            

a)  parkovisko pred ubytovňou mesta,                                                                                                                                        80  

b)  chodník pred SaUC PSK,  60  

c)  cesta pri vstupe do cirkevnej základnej škole, 25  

d) cesta pri vstupe k objektom bývalých štátnych lesov,  25  

e)  chodník od kruhového objazdu po WC, 270  

      f) cesta ku tlačiarni.   66,91 

   

10.  Ul. Stropkovska:    

a)   cesta v areáli Duklastavu, 30  

b)   chodník pred Duklastavom,  40  

                                                         

11.  Ul. gen. Svobodu:            

a)   parkovisko pred blokom 692,  50  
b)   cesta oproti budove OSK Trend,  20 10,59 
c)   chodník k športovej hale,  20  
d)   chodník pred blokom 699 smerom k obchodnému centru  
      Makos, 60 

 
51,50 

e)   parkovisko pred blokom 699,  20  

      f)   cesta.   1,21 

   

12. Ul. Karpatská:    
a)  chodník pri BD s. č. 743,          70 101,64 
b)  cesta.          60 10,78 

             

13. Ul. k Slovenskému červenému krížu – ÚS Svidník:    

a)  cesta. 30  



            

14.  Ul. Festivalová:   
a)   cesta. 30 17,35 

   

15.  Ul. Bardejovská:           
a)   vstup na kúpalisko.  187,20 

     

  S p o l u : 1 796 567,01 
 
IV. ETAPA - IBV za Domom dôchodcov:                  

 

     

1.   Ul. SNP:    
a)  cesta pod domovom dôchodcov,  20 10,74 
a)  chodník od rodinného domu č. 595/48.  35 58,21 

                                                                      

2.  Ul. D. Millyho:    

a)  cesta pri súkromnej špeciálnej základnej škole,   20  
b)  chodník pri súkromnej špeciálnej základnej škole,  60 56,88 
c)  chodník od križovatky k cintorínu.  65 70,91 

             

3.     Ul. V. Nejedlého:             
a)  cesta, 30 51,92 
b)  chodník popri parku.  100 103,48 

                                    

4.   Ul. Dlhá:             

a)  chodník južným smerom od RD č. 528/34,  70 83,56 

b)  chodník k Ul. Stropkovskej.  40  

  50  

5.   Ul. Záhradná:             

a)  cesta,   15  

a)  chodník.      40  

   

6.   Ul. kpt. Pavlika:   

a)   cesta.  5,95 

  S p o l u :                                                                                                 545 491,97 
 
V. ETAPA - IBV za nemocnicou:   

 

                                                                       

1.  Ul. čat. Nebiljaka:    

a)  chodník, 70 104,92 

      b)  chodník – Fedorko.    23,76 

   

2.    Ul. 1. mája:    
a)  cesta. 10 16,64 



                                    

3.  Ul. J. Gagarina:    
a)  chodník.  20 24,89 

     

4.  Ul. Lipová:    

a)  cesta,  16  

      b)  chodník.   27,30 

   

5.  Ul. Mierova:    
a)  cesta. 20 30,43 

     

6.  Ul.  T. H. Ševčenka:      
a)  cesta. 10 12,64 

     

7.  Ul. Makovická:    

a)  chodník.        15  

     

8.  Ul. Budovateľská:    

a)  cesta.       10  

   

9.   Ul. part. Kmiťa:   

a)  cesta,  17,12 

      b)  chodník.   23,64 

S p o l u : 290 281,34 

C E L K O M :  4 638 
 

2 240,99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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 2014  až  do      
28. februára 2015. V čase od 15. novembra 2014 do 1. decembra 2014 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 vykladač 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. 

 


