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Operačný plán „Zimnej údržby komunikácií, chodníkov a verejných 
priestranstiev“ mesta Nemšová na rok 2015/2016 

 
        
I. Všeobecné zásady. 
 
Tieto organizačné opatrenia upravujú riadenia a výkon zimnej údržby miestnych komunikácií 
/MK/, chodníkov a verejných priestranstiev v meste Nemšová a miestnych častiach Ľuborča, 
Kľúčové, Trenč. Závada a Nová Nemšová. 
Zimná údržba  MK, chodníkov a verejných priestranstiev sa vykonáva na základe operačného 
plánu zimnej údržby /ZÚ/ schváleného nadriadenými orgánmi mesta Nemšová. 
Technologické výkony údržby zahajujú Verejno-prospešné služby, m.p.o.Nemšová /VPS/ 
podľa potreby na základe vlastného pozorovania vývoja počasia a jeho predpovedí. 
 
II. Riadenie zimnej údržby v situačných stupňoch. 
 
1. V „bežných zimných podmienkach“ riadi výkon zimnej údržby vedúci VPS, alebo ním 
poverený zástupca, pričom údržbu zabezpečuje v úsekoch podľa  poradia dôležitosti vlastnými 
mechanizačnými prostriedkami  a pracovníkmi VPS Nemšová. 
2.V „mimoriadnych poveternostných podmienkach“,  keď nie je možné zabezpečiť zjazdnosť 
MK a zvládnuť situáciu vlastnými mechanizmami,  vyhlasuje vedúci VPS,  prípadne ním 
poverený zástupca, 1.stupeň kalamitnej situácie, kde sa aktivuje nasadenie zmluvnej 
mechanizácie, pričom zabezpečuje údržbu operatívne podľa  potreby  a dôležitosti. 
3.“Stav živelnej pohromy“ je vyhlasovaný príslušnými krajskými a okresnými  úradmi a MsÚ. 
V tomto stupni sa plnia úlohy podľa platných smerníc Ministerstva dopravy SR č.56/D-2/92 
z 29.11.1991 . 
 
III. Stupeň dôležitosti. 
 
    Pre plynulé zvládnutie ZÚ MK postupujú pracovníci VPS podľa stupňa dôležitosti a to: 
- autobusové zástavky SAD na ul. J.Palu , SNP, Slov. armády, Mierové námestie, ul. Ľubor- 
  čianska, Trenčianska, Tr. Závada 
- zásobovacia a obchodná činnosť 
- zdravotníctvo 
- miestne komunikácie a chodníky v správe mesta, verejné priestranstvá 
- požiarne priestory 
- vodné zdroje a ČOV 
- školstvo, cirkevné priestory, cintoríny 
- ostatné 

 
IV. Miestne komunikácie. 
 
    Verejno-prospešné služby, m.p.o zabezpečuje   ZÚ MK. Do správy údržby VPS patria MK 
/ulice,chodníky/ a kanalizačné vpuste umiestnené na nich 
/kanal. vpuste  sú  označené  červenou  pozdĺžnou  čiarou  na chodníkoch a červeným bodom 
na múrikoch alebo stĺpikoch/: 
 
 



-  
V. Chodníky . 
   
  Takmer na všetkých miestnych komunikáciách a uliciach mesta  a jeho častiach  sú 
vybudované jedno alebo dvojstranné chodníky  s tvrdým povrchom. Celková dĺžka chodníkov 
je 15.310 bm, celková dĺžka ciest je 24.064 bm.  
    Zimnú údržbu chodníkov a krajníc povinne vykonávajú v celej šírke a dĺžke: 
VPS Nemšová - bytových a nebytových  priestorov a budov, ktorých majiteľom a 
spravovateľom je mesto . 
Občania a SVB ktorých majetkom sú bytové a nebytové priestory. 
Občania a SVB ktorí bývajú v bytových jednotkách a zariadeniach, aj keď tieto sú  majetkom 
mesta a iných podnikov. 
Majitelia obchodných, prevádzkových, bytových a nebytových priestorov, ktoré sú ich 
majetkom, alebo tieto majú v prenájme. 
Správcovia škôl a školských zariadení. 
Podniky a ostatné inštitúcie. 
 
VI.Vykonávanie zimnej údržby. 
 
1/ Miestne komunikácie. 
ZÚ MK vykonávajú pracovníci VPS, obojstranným odhrnutím snehu, prípadne posypom 
kamennou drťou do hrúbky maximálne 8 mm pri   tvoriacej sa poľadovici. Odhrnutie snehu sa 
na MK a priestoroch bytoviek  vykoná tak, aby boli smeťové boxy voľne prístupné nákladnému 
vozidlu odvážajúcemu odpad občanom. 
2/ Autobusové zastávky SAD. 
Odhrnutie snehu na autobusových zastávkach sa vykoná tak, aby 10 m pred , priebežne a 10 m 
za zastávkou bolo dostatok miesta pre voľný príchod a odchod autobusu a bezpečný výstup a 
nástup cestujúcich. 
3/ Parkoviská. 
Zimnú údržbu vykonávajú prevádzkovatelia, ktorým patria a VPS zabezpečujú údržbu 
parkovísk patriacich pod správu mesta . 
 
 
 
4/ Mestská tržnica. 
ZÚ zabezpečujú VPS – Nemšová, užívatelia prenajatých predajných  priestorov. 
5/ Miestne cintoríny. 
ZÚ zabezpečujú VPS - správca cintorínov a to tak, aby prístupové chodníky, priestory pred  
Domom smútku , hlavný priestor pred krížom a hlavné prístupové chodníky. 
6/ Chodníky . 
ZÚ zabezpečujú menovaní v bode V. 
Odhŕňanie chodníkov a priestorov patriacich k prevádzkam sa vykonáva v celej šírke a dĺžke 
patriacej majiteľovi, prevádzkovateľovi, občanovi, nájomníkovi . 
Chodníky a priestory musia byť udržované pre chodcov v bezpečnom stave. Sneh musí byť 
odstránený  až po pevnú časť chodníka a v prípade tvorenia ľadu a poľadovice posypaný 
pieskom maximálne do hrúbky 4 mm. 
 
 
 
 



VII. Skládky materiálu na MK 
 
Občania, ktorí majú materiál umiestnený na MK boli upozornení,  aby si daný materiál 
odstránili z dôvodu kvalitne vykonanej ZÚ. 
 
 
VIII. Dohody o výpomoci. 
 
Súčasťou plánu ZÚ sú dohody o vzájomnej výpomoci v mimoriadnych nepriaznivých zimných 
podmienkach s Samostatne hospodariaci roľník Bolešov (traktor s radlicou), a Vagricolm Co 
s.r.o len so súhlasom zamestnanca povereného vedením VPS alebo jeho zástupcu. 
 
 
IX. Mechanizmy a pracovníci. 
Počet pracovníkov pre zimnú údržbu : 
-  15  zamestnancov VPS 
Mechanizmy : 
-    ZETOR 7745 - traktor s radlicou, 
                              , Vydrnák  Róbert 
                              Športovcov 23,č,t, 0908286675 , Švančara Tibor Železničná  14, č.t. 
                              0914208338  , Ján Vavruš Železničná 14,č.t. 0907893490,  
                              ,Peter Patka-č.t.0915081411 
-    KUBOTA malotraktor- Starjet  Peter Patka,Kákody Ladislav,Štefánek Štefan 
-    STARJET                                                              
       
X. Ostatné. 
 
Pripravený posypový materiál je uskladnený na VPS, m.p.o. v Nemšovej, v množstve 10 ton. 
Ručné náradie:   -  15  ks lopát 
                           - 10 ks odhŕňačov snehu 
                           - 10 ks narušovačov ľadu 
 
 
 
 
XI. Kontaktné spojenie 
tel.čísla  -  vedenie VPS: Mgr.Ladislav Palička vedúci VPS m.p.o.6598422  
                                          0918 678 869                      
                                          Katarína Strečanská zástupca vedúceho,6598422, 0907066429  
                  Primátor:                  6509615, 0905930465                                                     
                  zástupca primátora   6509616, 0908 779 139                  
 
 
 
 
 
                    
XII. Kontaktné spojenie na Slovenskú správu ciest – stredisko údržby 
Trenčín 



 
tel.čísla  -        dispečing                              :  6509330 
                        ústredňa                               :  6509311 
  
Číslo pracovného okruhu                             :  7 
Druh mechanizácie                                       :  posýpač + radlica  
ŠPZ                                                               : TN  332 AU 
Mená pracovníkov           : Maradík Peter, Sabadka Marián, Špaček,  
Volací znak                                                   :  BJC 27 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval:  Mgr.Ladislav Palička vedúci VPS m.p.o. 
V Nemšovej:.4.11.2015 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


