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P  l  á  n  

organizačného zabezpečenia  

zimnej údržby miestnych komunikácií  

v meste Prievidza pre zimné obdobie 2012 – 2013 

 
 

 

 

Zimná údrţba miestnych komunikácií (ďalej len ZÚ MK) v meste Prievidza sa bude 

vykonávať podľa platných zákonných ustanovení (cestný zákon č. 193/1997 Z.z., Metodický 

pokyn MV SR Správy dopravy k Úprave FMD z 18.02.1986 o údrţbe diaľníc, ciest 

a miestnych komunikácií pre riadenie a výkon zimnej údrţby na cestách a miestnych 

komunikáciách v SR, ako VZN mesta č. 71/2003 o zdravom ţivotnom prostredí, udrţiavaní 

čistoty a poriadku v meste Prievidza). 

 

ZÚ MK v meste Prievidza s výnimkami, ktoré sú uvedené v horeuvedených platných 

zákonoch, vyhláškach a nariadeniach, vykonáva TEZAS, spol. s r.o., so sídlom Garáţová č. 1, 

Prievidza. 

 

 

ZÚ MK riadi operačný štáb ZÚ MK v nasledovnom zložení  

 

1.) vedúci operačného štábu ZÚ MK :    

 

Ladislav Chrenko, konateľ TEZAS, spol. s r.o. 

 

2.) zástupcovia vedúceho operačného štábu ZÚ MK : 

 

 Ing. Juraj Romančák, konateľ spoločnosti 

Anna Chrenková, ved. prevádzky Verejná zeleň 

Anton Pračko, ved. prevádzky OKO 

Branislav Romančák, ved. prevádzky Skládka 

Jozef Ţilla, ved. prevádzky Doprava  

 

 

Činnosť ZÚ MK v prípade mimoriadnych klimatických podmienok (kalamita) riadi operačný 

štáb pod vedením primátorky mesta.  

V takomto prípade je zloţenie operačného štábu nasledovné : 

 

1.) Vedúci kalamitného operačného štábu : 

 

Primátorka mesta Prievidza (v jej neprítomnosti zástupca primátorky 

mesta) 
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2.) Náčelník kalamitného operačného štábu : 

 

Vedúci operačného štábu ZÚ MK TEZAS, spol. s r.o. 

 

3.) Členovia kalamitného operačného štábu : 

 

Prednosta Mestského úradu V Prievidzi 

Vedúca odboru  ÚPSP, výstavby a ţivotného prostredia 

Mesta Prievidza 

Zástupca vedúceho operačného štábu TEZAS, spol. s r.o. 

Náčelník Mestskej polície v Prievidzi 

Riaditeľ DI PZ v Prievidzi 

Riaditeľ SAD v Prievidzi 

Ďalší členovia podľa rozhodnutia primátorky mesta 

 

 

V čase kalamity je okrem pracovníkov a techniky TEZAS, spol. s r.o. zapojená do činnosti 

všetka dostupná technika fyzických a právnických osôb na území mesta. 

 

ZÚ MK zahŕňa údrţbu hlavných a vedľajších  komunikácií, parkových chodníkov, schodov, 

pešej zóny a zastávok MHD na území mesta v poradí významu, dopravného zaťaţenia a stavu 

komunikácií (viď. Rozpis rajónov nasadenia mechanizmov). 

 

Všetci pracovníci zaradení v ZÚ MK pri TEZAS, spol. s r.o. sú v čase kalamity povinní plniť 

úlohy podľa príkazov vedúceho kalamitného operačného štábu ZÚ MK. 

 

 

Vedúci zmien ZÚ MK TEZAS, spol. s r.o. 

 

Jednotlivých členov ZÚ MK vykonávajúcich činnosť vedúceho zmeny ZÚ MK určuje vedúci 

operačného štábu ZÚ MK v harmonograme „Rozpis sluţieb ZÚ MK“ 

Ako vedúci zmien budú zaradení : 

 

Branislav Romančák     č.t.:0907719322 

Anton Pračko                č.t.: 0908781864 

Jozef Ţilla                     č.t.: 0917191919 

Róbert Varinský            č.t.: 0905741262 

 

Ako vedúci zmien verejná zeleň budú zaradení: 

 

Anna Chrenková           č.t.: 0917673040 

Jana Straková                č.t.: 0917673044     

 

 

Vedúci zmeny ZÚ MK zabezpečuje predovšetkým  

 

1.) Schodnosť a zjazdnosť miestnych komunikácií v jednotlivých rajónoch zaradených do ZÚ 

MK. 

2.) Overuje stav techniky a pohotovosť pracovníkov – overuje nutnosť a rozsah zásahu. 
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3.) Rozhoduje o nasadení techniky do jednotlivých rajónov, o postupe prác a pouţití 

posypových materiálov. 

4.) Rozhoduje podľa kalamitných podmienok o  zapojení pracovníkov určených 

v jednotlivých stupňoch pohotovosti, prípadne o zapojení do výkonu prác i ďalších 

pracovníkov a techniky TEZAS, spol. s r.o.. O svojom rozhodnutí informuje vedúceho 

operačného štábu ZÚ MK pri TEZAS, spol. s r.o., ktorý rozhodne o prípadnej zmene 

vyhláseného stupňa pohotovosti. 

5.) Overuje, eviduje a potvrdzuje výkony pracovníkov a techniky vykonané počas jeho 

zmeny. 

6.) Zabezpečuje ohlásenie pracovníkov s pohotovosťou doma v dobe od 14,
30

 hod. do 06,
30

 

hod. v pracovných dňoch, resp. od 06,
30

 hod. do 18,
30

 hod. a od 18,
30

 hod. do 06,
30

 hod. 

v dňoch pracovného voľna a pokoja, alebo počas sviatkov podľa kalamitných podmienok. 

7.) Včas odovzdáva informácie o rozsahu činnosti ZÚ MK nasledujúcemu vedúcemu zmeny 

ústne a odovzdá denný výkaz vedúceho o priebehu sluţby ZÚ MK. 

 

 

Preberanie a odovzdávanie prác za ZÚ MK 

 

1.) Na tlačive o priebehu sluţby ZÚ MK sú uvedené nasledovné údaje : 

- meno vedúceho zmeny, 

- mená slúţiacich vodičov a závozníkov, 

- mnoţstvo spotrebovaného materiálu, 

2.) Podrobný rozpis vykonanej práce je uvedený v denných záznamoch o výkone vozidla, 

z ktorého sa údaje vloţia do počítača a v týţdenných intervaloch budú elektronickou 

poštou zasielané na oddelenie ÚPSP, výstavby a ţivotného prostredia mesta Prievidza ako 

podklad na fakturáciu. Tieto budú pre príslušných pracovníkov oddelenia ÚPSP, výstavby 

a ţivotného prostredia mesta k nahliadnutiu v sídle TEZAS, spol. s r. o.. 

3.) Práce za predchádzajúcu zmenu budú konzultované telefonicky alebo osobne 

s povereným pracovníkom oddelenia mesta Prievidza. 

Automechanici  

 

Mjartan Jozef 

Šimko Jozef 

Gálus Július 

 

 

 

 

Vodiči a závozníci podľa služieb (I. – IV.), služby od 06,
30

 do 18,
30

 hod., od 18,
30 

do 06,
30 

hod., t.j. 12 hodín  

 

I. II. III. IV.  
A. Oprenčák 

M. Hanina 

J. Gombarček 

M. Pieš 

I. Privalinec 

J. Polášek 

F. Borko  

R. Šlenker 

Sypač VSV – 6 

Sypač VSV – 6 

J. Trn 

Zmluvný vodič 

 

J. Ondrejička 

I. Letavay 

 

D. Daniš 

P. Šoltéz 

 

F. Priehoda 

O. Mlynarčik 

 

Traktor, M – 25 

Traktor, M – 25 

Traktor, M – 25 

O. Kišš P. Seifert R. Korec M. Lisý 

 

Závozník 
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Strojné nakladanie Bobcat S175, UN – 053 vykonávajú vodiči posýpacích vozidiel. 

 

Pracovníci na obsluhu mechanizmov pre verejnú zeleň 

 

Traktor – zmluvný vodič 

Bobcat S175 - M. Hlinka, A. Vaňo,  

Malotraktor -   Bielik 

 

Ostatní zaradení pracovníci verejná zeleň : 10 zamestnancov podľa potreby. 

 

 

Vozidlá a mechanizmy zaradené do ZÚ pre MK  

 

Sypač vozoviek VSV – 6 2 ks  

Sypač chodníkov M – 24, M25 3 ks 

Nakladač Bobcat S175 1 ks 

Nakladač UNK – 053 1 ks 

Snehový nakladač 1 ks 

Traktor s radlicou Z – 5011 4 ks + 2ks zmluvne  

Sypač chodníkov Bobcat T5600 1 ks 

Sklápacie nákladné vozidlá 2 + 1 ks 

Dispečerské osobné vozidlo 1 ks 

Drtič s dopravníkom 1 ks 

Nakladač teleskop.manipulátor 

Bobcat T3571 

1 ks zmluvne 

 

Vozidlá a mechanizmy pre verejnú zeleň  

 

Malotraktor s radlicou 1 ks 

Nakladač Bobcat S175 1 ks 

Multicar M25 s prednou radlicou 1 ks 

IVECO  na posyp 1 ks 

Horský traktor AGT 850T 1 ks 

 
 

Priority a poradie zásahov 

 

Vedúci zmien počas výkonu sluţby zohľadňujú pri nasadení techniky a pracovníkov priority 

v poradí : 

 cesty, ktorými vedú mestské, prímestské a diaľkové linky SAD, zdravotnícke zariadenia  

 prístupové cesty, ktoré slúţia k zásobovaniu obyvateľstva, 

 ostatné cesty . 

 

Neoddeliteľnou súčasťou  plánu ZÚ MK je rozpis sluţieb, ktorý je spracovaný podľa 

jednotlivých mesiacov, je záväzný pre kaţdého slúţiaceho pracovníka.  

Začiatok ZÚ MK je stanovený od 15.11.2012 a koniec k 31.03.2013.  

Termín nástupu stálych sluţieb, ako aj ich ukončenie, určuje podľa počasia konateľ TEZAS, 

spol. s r.o.. K termínu zahájenia ZÚ MK bude TEZAS, spol. s r.o. kompletne pripravená 

k vykonávaniu ZÚ MK. 
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Odhŕňanie snehu z ulíc zabezpečuje vedúci zmeny ZÚ MK podľa rajónov v nasledovných 

termínoch : 

 do   5 hodín pri hrúbke napadnutého snehu do 10 cm, 

 do   8 hodín pri hrúbke napadnutého snehu do 20 cm, 

 do 12 hodín pri hrúbke napadnutého snehu do 30 cm, 

jedná sa o spojazdnenie hlavných ťahov, vedľajšie ulice sa budú odhŕňať priebeţne. 

 

 

Zoznam chodníkov zaradených do rajónov M – 24, traktor Z – 5011 

Odhŕňanie podľa priechodnosti traktorom Z 5011, M – 24, posyp M – 24 

V rajóne sú zahrnuté hlavné chodníky 

 

 

 

I. rajón  II. rajón  III. rajón  

      
01. Bjornsona  01. Bajzu – Mliekarenská  01. Dlhá  

02. Bojnická  02. Bukovčana  02. Hlinku  

03. Chalupku  03. Clementisa  03. Košovská od mosta   

04. Madvu  04. Novackého  04. Matice slovenskej  

05. Nábreţná  05. Francisciho  05. Mišíka  

06. Nábr. Gorazda  06. Hurbana  06. Nábr. Pribinovo  

07. Okruţná  07. Krasku  07. Nám. Slobody  

08. Štefánika  08. Mariánska  08. Nábr. Sv. Cyrila  

09. Svätopluka  09. Mišúta  09. Nábr. Sv. Metoda  

10. Šumperská  10. Ondrejova  10. Necpalská  

11. J. Kráľa  11. Tolstého  11. Veľkonecpalská  
  12. Šafárika  11. Priemyselná  

  13. Šoltésovej  12. Švéniho  

  14. Vansovej  13. Hviezdoslavova  

  15. Za depom  14. Moyzesova  

  16. Staničná  15. Zdravotnícka  

  17. sídl. Necpaly    

      

      

 

 

Zoznam ulíc podľa rajónov k odhŕňaniu snehu pre prenajaté traktory Z – 7245 

 

 

IV. Rajón – Traktor – radlica / Malá Lehôtka 

 

01. Druţby   345 m 

02. Na lánoch     98 m 

03. Pod poliankou   268 m 

04. Ruţová   315 m 

;05. Spojovacia   225 m 

06. Kríţna   103 m 

IV. rajón spolu: 1 354 m 
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V. Rajón – Traktor – radlica / Hradec 

 

07. Lesná   420 m 

08. Na stanište   368 m 

09. Parková   263 m 

10. Pod hájik   286 m 

11. Pod Hrádkom   689 m 

12. Za kaplnkou   228 m 

13. Súhradská   332 m 

14. Pavlovská   380 m 

15. 1. mája   259 m 

16. Za údolom     60 m 

17. Juţná     88 m 

18. Na záhrade   136 m 

19. Pod hôrku   122 m 

20. Richtárska   168 m 

21. Druţstevná   284 m 

V. rajón spolu: 4 083 m 

 

VI. Rajón – Traktor – radlica / Veľká Lehôtka 

 

22. Hlboká   385 m 

23. Hradecká   199 m 

24. Remeselnícka   391 m 

25. Školská   318 m 

26. Uhlištná   527 m 

27. Roľnícka   550 m 

28. Mlynárska     62 m 

29. Podhorská od 

kaplnky 

  516 m 

30. Mrazničná   158 m 

31. Vrchárska   390 m 

32. Bellu   363 m 

33. Viničná   206 m 

34. Strmá   102 m 

VI. Rajón spolu bm 4 157  m 

 

 

VII. Rajón – Traktor / Prievidza 

 

01. Astrová     261 m 

02. Bôrová     638 m 

03. Bottu     405 m 

04. Dlhá     744 m 

05. Dubová     297 m 

06. Dúbravská     236 m 

07. Energetikov     697 m 

08. Fialková     323 m 
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09. Gorkého     692 m 

10. Gramantíka     217 m 

11. Hrabová     303 m 

12. Jánošíkova     305 m 

13. Jaseňová     130 m 

14. Jesenského     317 m 

15. Klinčeková     275 m 

16. Koncová     558 m 

17. Konvalinková     192 m 

18. Kútovská     225 m 

19. Kuzmányho     390 m 

20. Lúčna     647 m 

21. Malonecpalská     526 m 

22. Na Karasiny     681 m 

23. Na Záhumní     364 m 

24. Nová     133 m 

25. Poľná     792 m 

26. Puškinova     425 m 

27. Športová     908 m 

28. Tulipánová     297 m 

29. Veterná     427 m 

30. Záborského     399 m 

31. Záhradnícka     352 m 

32. Majerská      97 m 

33. Gazdovská    107 m 

34. Urbárska    239 m     

35.  Veľkonecp.  

      za kaplnkou 

     85 m 

36. Staničná     331 m 

VII. rajón spolu bm 14 015 m 

 

 

Po vykonaní prác v uvedených rajónoch rozhodne slúţiaci člen štábu (vedúci zmeny) o poradí 

pri pokračovaní v odhŕňaní na ostatných uliciach a chodníkoch a  na miestach zásahov 

u verejnej zelene. 

 

 

Zoznam hlavných ulíc pre odhŕňanie a posyp sypačmi VSV – 6  

 

IV. Rajón – Aut. radlica – sypač 

 

01. Mliekarenská   500 m  

02. Bajzu   374 m 

03. Clementisa 1910 m 

04. Hornonitrianska 1181 m 

05. Košovská 1346 m 

06. Krasku   556 m 

07. Mariánska   688 m 

08. Mišíka   609 m 
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09. Novackého 1028 m 

10. Bakalárska    175 m 

11. Malonecpalská   526 m 

12. Ondrejova   549 m 

13. Priemyselná   487 m 

14. Tolstého rad   454 m 

15. Sneţienková   995 m 

16. Švéniho   186 m 

17. Včelárska   503 m 

18. Veľkonecpalská 1203 m 
19. Za depom   522 m 

  

IV. Rajón spolu bm 13 792 m 

 

V. Rajón – Aut. radlica – sypač 
 

1. Bjornsona   667 m 

2. Chalupku   741 m 

3. Duklianska   392 m 

4. Kráľa   317 m 

5. Madvu   508 m 

6. Nábreţná 1160 m 

7. Nábr. Gorazda   785 m 

8. Nábr. Kalinčiaka 1187 m 

9. Nábr. Kmeťa 1080 m 

10. Nábr. Sv.Cyrila   979 m 

11. Nábr. Sv.Metoda   960 m 

12. Okruţná   396 m 

13. Podbanská   560 m 

14.Poľnohospodárov   480 m 

15. Štefánika   701 m 

16. Svätoplukova    449 m 

17. Vansovej   750 m 

18. Vápenická 1441 m 

19. Východná 1035 m 

20. Šumperská 1271 m 

21. Mier. námestie   370 m 

V. Rajón spolu bm 16 229 m 

 

 

Vzhľadom na rozsah udrţiavaných miestnych komunikácií boli do jednotlivých tabuliek 

zaradené len tie, ktoré svojim významom a funkciou sú prioritné. Miestne komunikácie 

evidované v pasporte mestských komunikácií, ktoré priamo nadväzujú na prioritné miestne 

komunikácie, budú udrţiavané v logickom časovom slede postupujúcich prác ZÚ MK v danej 

lokalite. Ostatné, menej významné miestne komunikácie budú udrţiavané na základe pokynov 

pracovníkov odd. ÚPSP, výstavby a ţivotného prostredia mesta Prievidza, v závislosti od 

finančných moţností mesta. 
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Chodníky na území mesta sú TEZAS, spol. s r.o. čistené len tie, ktoré sú v správe mesta 

a ktoré nie sú v povinnostiach čistiť zodpovedným podľa VZN mesta č. 71/2003 v §3, 4. Za 

čistenie týchto chodníkov zodpovedá majiteľ alebo správca nehnuteľností. 

 

Ak po tejto práci zostanú kapacity, môţe vedúci zmeny za úhradu poskytnúť mechanizmy na 

objednávku pre iného odberateľa.  

 

Povinnosť čistiť priestory okolo zberných nádob  na odpad majú podľa VZN mesta č. 

105/2009 §4 odst. 9 majitelia alebo správcovia nehnuteľností. Preto po napadnutí snehu sú 

povinní takto neodkladne vykonať. K tomu má OSBD a príslušné spoločenstvá vlastníkov 

bytov a nebytových priestorov v Prievidzi vykonať vopred pred zimnou sezónou inštruktáţ 

svojich nájomníkov s oboznámením s týmito povinnosťami a  s rozpisom sluţieb pre 

jednotlivé bytové domy. 

 

V prípade zistenia porušovania VZN mesta č. 71/2003 §3, 4 ( O zdravom ŢP, udrţiavaní 

čistoty a poriadku v meste Prievidza ) a VZN mesta č. 105/2009 ( O nakladaní s KO na území 

mesta Prievidza ) §4 budú správcovia nehnuteľností upozornení na neplnenie povinností. 

 

 

Odmeňovanie   

 

Podľa ustanovení Zákonníka práce v platnom znení. 

 

 

Zvláštny režim  

 

Pri zvlášť nepriaznivej situácii, keď primátorka mesta vyhlasuje havarijný stav, môţu byť pre 

práce v súvislosti s likvidovaním snehovej kalamity nasadení na prácu i občania mesta 

Prievidza alebo pracovníci bez pracovného pomeru, evidovaní úradom práce. O túto moţnosť 

vopred poţiada riaditeľa Úradu práce Prievidza primátorka mesta, alebo ním poverený 

pracovník. 

Výzva primátorky občanom mesta na pomoc pri odstraňovaní kalamitnej situácie sa bude 

realizovať cestou organizácií s pouţitím dostupných masovokomunikačných prostriedkov 

(regionálne vysielanie VTV, regionálne rádio). 

 

 

Zvláštne prípady zimnej služby  

 

Počas ZÚ MK sa môţu vyskytnúť zvláštne prípady, kedy TEZAS, spol. s r.o. svojimi 

kapacitami nebude stačiť vykonať odhŕňanie, prípadne odvoz snehu z jednotlivých ulíc 

v meste ako je stanovené v predošlých častiach týchto zásad. Takýto prípad sa môţe 

vyskytnúť z nasledovných dôvodov : 

 

 ak dôjde k takej poruche zaradených strojov a mechanizmov, ktorá si bude vyţadovať  

      dlhšiu opravu, prípadne zabezpečenie potrebného náhradného dielu buď nákupom vo        

      výrobnom podniku, ktorý je značne vzdialený alebo čakanie na pracovný deň keď sa  

      porucha stala počas dňa pracovného voľna alebo jeho výrobu buď na TEZAS, spol. s r.o.     

      alebo v  inej organizácii alebo za iných podmienok, 

 haváriou stroja alebo mechanizmov zaradených do ZÚ MK a  následnou 

nepredpokladanou dobou opravy, 



 

 10 

 po napadnutí snehu, keď ešte TEZAS, spol. s r.o. svojimi kapacitami nestačila zo 

všetkých ulíc tento odhrnúť a prišlo rýchle ochladenie s takou teplotou, ktorá zapríčinila 

zmrznutie neodhrnutého snehu a týmto sa stáva tá-ktorá ulica málo prejazdná alebo 

neprejazdná, 

 bránenie odstavenými vozidlami na komunikáciách našim mechanizmom vykonávať 

prácu na danej ulici, 

 iné nepredvídané okolnosti. 

 

 

V horeuvedených prípadoch rieši vzniknutú situáciu : 

 

1.) Vedúci zmeny, v ktorej sa takýto prípad stal, 

2.) Štáb ZÚ MK pri TEZAS, spol. s r.o., 

3.) Krízový štáb ZÚ MK vedený primátorkou mesta. 

 

 

V takomto prípade má vedúci zmeny, ak sa rozhodne pre riešenie ako je uvedené v bode „1“ 

tejto state, právo prizvať do práce i viac pracovníkov spoločnosti podľa potreby a riadiť práce 

i v tej oblasti, ktorá nespadá do jeho kompetencie ako vedúceho zmeny ZÚ MK. V kaţdom 

prípade však informuje okamţite konateľa spoločnosti o takom stave. Konateľ spoločnosti 

podľa vlastného zváţenia informuje o vzniknutej situácii primátora mesta. 

 

 

Informácie pre občanov mesta 

 

V záujme okamţitého zabezpečovania prijatých opatrení jednotlivých štábov ZÚ MK je 

moţné informovať občanov mesta, majiteľov a  správcov nehnuteľností s prijatými 

opatreniami, platnými nariadeniami a povinnosťami cez regionálny rozhlas, prípadne cestou 

riaditeľov organizácií, ktorých pracovníci nastúpili do práce. 

 

 

Technologické postupy  

 

Technologický postup odhŕňanie, posyp a likvidáciu snehu volí slúţiaci člen štábu podľa 

vzniknutej situácie. Pritom maximálne dbá na hospodárnosť pri pouţívaní strojov, 

posypového materiálu a druhu posypového materiálu. Chemický posyp v meste sa môţe 

pouţiť len na cestách, kde je stúpavosť, kde sú BUS nástupištia, na kriţovatkách a zvlášť 

nebezpečných miestach. O pouţívaní chemických posypových materiálov rozhoduje slúţiaci 

člen štábu ZÚ MK pre TEZAS, spol. s r.o. Právo zasahovať alebo meniť rozhodnutie  

v nasadení strojov, techniky, pracovníkov a posypového materiálu, slúţiacemu členovi štábu 

ZÚ MK pri TEZAS, spol. s r.o. alebo do rozhodnutia náčelníkov štábov má len konateľ 

TEZAS, spol. s r.o. V nevyhnutných prípadoch sa chemický posyp môţe pouţiť i na 

chodníky. 

 

Odvoz snehu 

 

Odvoz snehu z miestnych komunikácií sa bude vykonávať v meste Prievidza v prípade 

potreby na základe pokynu štábu ZÚ MK. 

 

Vývoz snehu z určených komunikácií bude vykonávaný na tieto lokality : 

1.) kontaminovaný sneh soľou   - ČOV StPVS Prievidza 
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2.) znečistený posypovým materiálom  - Skládka Ploštiny I 

3.) sneh z komunikácií čerstvo napadnutý - uzavretá cesta I/50 Prievidza – Koš. 

Priority pre odvoz snehu budú riešené nasledovne  

1.) BUS nástupištia, 

2.) Iné miesta podľa potreby stanovené štábom ZÚ MK 

 

Vývoz snehu sa uskutoční len v prípade, ţe dôjde k ohrozeniu bezpečnosti cestnej premávky, 

pričom pokyn k odvozu snehu bude konzultovaný s príslušným zodpovedným pracovníkom 

Mestského úradu Prievidza.  

 

Pri odvoze snehu platia tieto zásady  

1.) Sneh sa postupne odváţa z ulíc podľa poradia : 

a) kde je vedená MHD, 

b) z BUS nástupišťa a BUS zastávok, 

c) z úzkych ulíc, kde by napadnutý sneh bránil v prípade ďalšieho padania k tomu, aby sa 

mal kde odhrnúť čerstvo napadnutý nový sneh, a kde napadnutý sneh bráni prístupu 

do obydlí, alebo iných nehnuteľností. Poradie ulíc na odvoz snehu stanovuje slúţiaci 

člen štábu ZÚ MK, 

d) ostatné ulice v meste podľa dodatočného rozhodnutia Mestského úradu Prievidza, 

prípadne vedenia TEZAS, spol. s r.o. 

2.) Sneh môţe byť vysýpaný len na vopred stanovené miesto. 

3.) Ak bude hroziť ďalšie padanie snehu a TEZAS, spol. s r.o. by svojimi kapacitami 

nemohla zabezpečiť rýchlu likvidáciu snehu určeného na odvoz, môţe poţiadať v rámci 

finančných zdrojov o pomoc aj iné organizácie v meste alebo súkromných podnikateľov, 

pritom dbá o maximálnu hospodárnosť. 

Udržiavanie parkových a rekreačných častí mesta  

 

Za údrţbu rekreačných a parkových častí mesta v súlade s  horeuvedenými zákonmi 

zodpovedá TEZAS, spol. s r.o., prevádzka VZ. Plán údrţby a  rozpis sluţieb tvorí 

neoddeliteľnú súčasť tohto plánu a je vypracovaný pre prevádzku VZ zvlášť – príloha č. 1. 

 

Organizačné zabezpečenie ZÚ MK 

 

Súčasťou materiálneho a technického zabezpečenia ZÚ MK je : 

 

1) Príprava všetkej techniky určenej k ZÚ MK 

Zodpovedný: Jozef Ţilla – vedúci prevádzky doprava 

2) Vyhlasovanie sluţieb a pohotovosti horeuvedeným pracovníkom (vykonáva sa mesiac 

dopredu)  

Zodpovedný: Ing. Juraj Romančák – vedúci prevádzky MK 

3) Materiálová príprava (zakúpenie posypových materiálov, potrebných ND na vozidlá 

a mechanizmy, PHM a pomôcok OBP pre ZÚ MK) 

Zodpovedný: Róbert Varinský – vedúci skladového hospodárstva a zásobovania 

4) Preškolenie zaradených pracovníkov (minimálne 7 dní pred započatím ZÚ MK) – zoznam 

pracovníkov  

Zodpovedný: Ing. Juraj Romančák – konateľ spoločnosti 

5) Hodnotenie jednotlivých zásahov z operatívneho hľadiska 

Zodpovední jednotliví vedúci zmien, v spolupráci so štábom ZÚMK. 

 

ZÚ MK v zmysle tohto plánu začína dňom 15.11.2012. 
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Za TEZAS, spol. s r. o. : 

 

 

 

   .................................. 

   Ladislav Chrenko 

   konateľ spoločnosti 

 

 

 

 

   ................................... 

   Ing. Juraj Romančák 

   konateľ spoločnosti 

 

 

 

 Za Mesto Prievidza : 

 

 

 

 

   ............................................ 

   JUDr. Katarína Macháčková 

   primátorka mesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

 

Príloha č. 1 -   Plán zimnej údržby parkových chodníkov a rekreačných častí mesta  

                          

 

 

 

I. zásah 
P.č. Miesto zásahu m.j. Spôsob Poznámka 

  

01. Nám. Slobody    

 - chodníky   300 bm Radlica  

 - dlaţba 1040 m2 Radlica  

 - schody     41 m2 Ručne  

02. Mišíka    

 - BUS zastávka   100 m2 Ručne  

03. Park pred Okresným úradom    

 - chodníky   210 bm Radlica  

04. Okresný súd    

 - BUS zastávky 2x40 m2 Ručne  

05. Park pred vysokou školou    

 - chodníky     85 bm Radlica  

06. Hlinku ( nová pešia zóna -

10/2012) 

   

 - chodník od lekárne po kostol     145 bm Radlica 512 m
2 

 - schody pri kaviarni a pri priech     28 m2 Ručne  

 - chodníky pri 90 b.j.     15 bm Ručne  

 - schody pri 90 b.j.     32 m2 Ručne  

07. Nábr. Sv. Metoda    

 - chodníky   290 bm Radlica  

08. Nábr. Kalinčiaka    

 - chodníky   290 bm Radlica  

09. Sídl. Mládeţe    

 - chodníky   216 bm Radlica  

10.  Park mládeţe   454 bm Radlica  

11. Štefánika    

 - priechody pre chodcov    56 bm Ručne  

 - BUS zastávky                 5 x  100 m2 Ručne  

12.  Chalupku                          2 x    40 m2 Ručne  

13.  Námestie Hronského    

 - schody    21 m2 Ručne  

14. Z Clementisovej na Gorkého    

 - schody    76 m2 Ručne  

 - BUS zastávky                 4 x    80 m2 Ručne  

15. Z Clementisovej na Energetikov    

 - chodníky    45 bm Radlica  

 - schody    10 m2 Ručne  

16. Z Necpalskej na  Ţabník    

     

 - BUS zastávky                 2 x    40 m2 Ručne  

17. Z Necpalskej na Jesenského    

 - schody    90 m2 Ručne  

18. Zo síld. Nové mesto na sídl. 

Ţabník (za fut. štadiónom) 

   

 - chodník   250 bm Radlica  
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19. Od Unimatu na sídl. Necpaly    

 - chodníky   921 bm Radlica  

20.  Lávka pre chodcov od ul. 

Stavbárov na Tolstého (ponad 

ţst.) 

    30 bm Radlica  

21 Park Skotňa od cintorína na 

Dlhú ul. 

   

 - chodníky, schody   400 m2 Ručne  

22.  Lesný park pred správou   100 m2 Radlica, 

Ručne 

 

23. Medzi ţelezničnými mostami 

(sv. Metóda a Kalinčiaka) 

   

 - chodníky 200 bm Radlica  

24. Veľkonecpalská  300 bm Radlica  

 - časť cesty pre chodcov    

 

 

II. zásah 

25. Most cez Handlovku    

 Gorazdovo nábr.    

 - schody    30 bm Ručne  

26. Most pri Nestlé    27 bm Ručne  

27. Lávky cez Handlovku    

 - schody    50 m2 Ručne  

28.  Novackého ul. vedľa cintorína    

 - chodníky   440 bm Radlica  

29.  Mestský park    

 - lávka pre chodcov  MTG (mini 

golf) 

    20 bm Ručne  

 - lávka pre chodcov VÚOD     20 bm Ručne  

 - lávka v III. Časti     40 bm Ručne  

 - chodníky s lávkami   645 bm Radlica  

 - chodníky v parku   230 bm Radlica  

30.  Chodníky od ul. Olympionikov 

po sídl. Zapotôčky ( pri rieke 

Nitra) 

1324 bm Radlica  

31. Chodníky pri Zim. Štadióne   292 bm Radlica  

32. Chodníky od ZŠ Šafárika po 

detské ihrisko Nábreţná 

  200 bm Radlica  

33.  Hurbanova ulica    

 - chodníky   320 bm Radlica  

 - schody     18 m2 Ručne  

34. Bukovčana    

 

 

 

 

Celkom je zahrnutých 6874 bm chodníkov, 1140 m2 dlaţieb a spevnených plôch, 836 m2 

schodov, 400 m2 BUS zastávok a 56 m2 priechodov. 
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K prílohe č. 1 - Zoznam ulíc potrebných čistiť od snehu malotraktorom a ručne posýpať  
 

 

 

 

 

ČIERNE 

MESTO 

Medzibrieţky, Jesenského rad, ( chodník od Ţabníka aj so schodami) 

ŽABNÍK Lúčna  

ZAPOTOČKY Ţarnova, Rázusa, Jégeho, Šulekova, Šafárika, Palárika, Urbánka, 

Ondrejova, Bukovčana, Hurbana, Okáľa, Matušku, Fándlyho, Šoltésovej, 

Francisciho, Bednára, Mišuta, Roháča, Dobšinského, Bendíka, Krasku – 

povedľa bytoviek,  

Červeňa – pri ObÚ pre cestnú dopravu a pozem. komunikácie,  

Falešníka – priechod ku OD Kinekus a BUS zastávky 

STANICA Vansovej – chodník od výškového internátu po kriţovatku na Necpalskej 

ceste 

SEVER Clementisa – chodník od OD JEDNOTA vľavo aţ po BUS zastávku pri 

Lesoparku, chodníky pri bytovke za Pivárňou a okolo Pivárne a obchodov 

Rakytová – schody 

Na Karasiny, Makovického Energetikov, Gorkého, Benedikta (chodníky 

okolo bytoviek a vo dvoroch) 

Chodníky okolo cintorína zo zámkovej dlaţby a časť chodníka na 

Novackého (nájomné byty) 

SÍDLISKO Mierové nám.  – chodník od mosta 

Šumperská – chodník od DUKE po prevádzku VZ na sv. Metóda 

MESTO Hviezdoslavova od budovy Priemstavu po ul. Nová 

Nová – časť chodníkov po oboch stranách 

DLHÁ Dlhá – chodník vedľa bytoviek (od Skotne), Škarvana, Sv. Cyrila  - 

chodníky okolo bytoviek vo vnútri dvorov 

NECPALY Urbárska, Kútovská, Dúbravská, Gazdovská, Majerská – chodníky povedľa 

bytoviek 
 

 


