
 1 

 

 

 

 
 

 

 

 

Plán  zimnej  údržby 

MK  na  obdobie  od 

 

 
01.12.2022 – 15.03.2023 

 

 
 

 

 

V Seredi  01.12.2022                     

 

 

 

 

                                                                                    Ing. Ondrej Kurbel 

          primátor  mesta 

 
 



 2 

PLÁN zimnej údržby miestnych komunikácií v meste SEREĎ 

 

I. Všeobecne 

Plán zimnej údržby miestnych komunikácií slúži pre organizáciu včasného a dostatočného 

odstraňovania závad v zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií v zimnom období. Rieši 

rozsah a spôsob zabezpečenia výkonu zimnej údržby na pozemných komunikáciách v meste. Je 

záväzný pre všetkých riadiacich a výkonných pracovníkov MsÚ na výkon zimnej údržby pre 

potreby mesta. 

Zjazdnosť úsekov ciest vo vlastníctve štátu a ciest I. II. a III. triedy v prieťahu mestom 

zabezpečujú ich správcovia podľa vlastných plánov.  

 

II. Organizačné zabezpečenie 

 

Zimná údržba je zabezpečovaná v období od 01.12.2022 do 15.03.2023. V prípade potreby podľa 

poveternostných podmienok nariadi predseda štábu pohotovosť, alebo výkon ZÚ i mimo tohto 

obdobia. V prípade aktuálnych, dlhodobo priaznivých prognóz počasia, môže predseda 

operačného štábu začať aj ukončiť pracovnú pohotovosť vrátane výkonov aj v inom ako 

obvyklom termíne.  

 

A. Organizácia riadenia zimnej údržby 

 - riadiaci orgán: Operačný štáb zimnej údržby /štáb/ – resp. ním poverení zamestnanci mesta  

 - výkonný orgán: mesto Sereď- poverení zamestnanci mesta 
 

B. Situačné stupne 

 Na základe poveternostnej situácie sú určené tieto stupne aktivity: 

 I. stupeň - bežné podmienky - nastáva pri: 

- snežení, ak dosiahne vrstva snehu viac ako 5 cm, vzniku poľadovice, mrznúcom 

mrholení, vzniku šmykľavej utlačenej vrstvy snehu. 

- šmykľavosti na pozemných komunikáciách v ojedinelých miestach spôsobenej 

námrazou, zamŕzaním stekajúcej vody z okolia, alebo vody stojacej na komunikácii. 

Pri tomto stupni výkonný organ uvádza do činnosti svoje pohotové kapacity. Priamy výkon 

prác začne na základe vlastného pozorovania, predpovede počasia alebo na príkaz.  

II. stupeň -  zhoršené podmienky -  nastáva pri:  

- pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich snehovú vrstvu nad 15 

cm, následkom čoho dochádza pri odhŕňaní k zužovaniu voľnej šírky komunikácií. 

- zvýšenom výskyte miest, na ktorých sa vytvárajú snehové jazyky a záveje. 

- riziku vzniku miest so závadami v zjazdnosti, schodnosti pozemných komunikácií v 

dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov.  

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, keď dostupnými kapacitami nie je 

výkonný orgán schopný zabezpečiť výkon prác v potrebnom rozsahu,  zabezpečí  zimnú 

údržbu ďalšími nevyhnutnými kapacitami. 
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Štáb ZÚ pri I. a II. stupni spravidla riadi zástupca primátora mesta.  

 

III. stupeň - mimoriadnu situácia /stav ohrozenia/ - vyhlasuje primátor mesta Sereď pri: 

- zvýšenom výskyte neprejazdných miest na MK.  

- keď ani zvýšenými kapacitami nie je možné zabezpečiť zjazdnosť komunikácií z dôvodu  

pretrvávajúcich trvalých snehových zrážok, resp. trvalej poľadovice (kalamitný stav). 

- pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach alebo silnom vetre vytvárajúcom na celom 

území mesta na komunikáciách záveje, alebo súvislé snehové jazyky znemožňujúce 

prejazdnosť MK pre iné než špeciálne vozidlá. 

V tejto situácii dochádza k ohrozeniu základných funkcií, nevyhnutných pre riadny chod 

mesta. Pre riešenie takejto situácie môžu byť primerane využité zákonné prostriedky podľa 

ustanovenia §3b zákona č. 47/2012 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva o mimoriadnych 

situáciách:    

Predsedom štábu ZÚ pri III. stupni aktivity je primátor mesta. 

 

III.  Výkon zimnej údržby 

 

Za riadny a včasný výkon ZÚ zodpovedá výkonný orgán mesto Sereď - poverení zamestnanci 

mesta. 

Na tento účel má pripravené mechanizačné prostriedky, potrebný materiál, organizačným 

opatrením zabezpečenú pohotovosť zaradených pracovníkov a stálu službu, ktorá priebežne 

sleduje a vyhodnocuje poveternostnú situáciu ako podklad pre rozhodovanie o potrebe nasadenia 

prostriedkov na výkon údržby. 

A. Postup čistenia MK počas ZÚ 

Do plánu zimnej údržby sú zaradené všetky miestne komunikácie, ktoré sú rozdelené do okruhov 

a prislúchajúce chodníky k nim. 

1.  okruh 

Priemyselná - MK + chodníky, chodníky Trnavská, Vonkajší rad, Fándlyho – MK + 

chodníky, D.Štúra I, II + chodníky cez železničný most, chodníky Cukrovarská, Vinárska – 

MK + chodník + schody, Školská, Kukučínova, Kostolná, Parková, Námestie Slobody + 

CMZ, nástupištia SAD, Novomestská, Garbiarska, M.R.Štefánika, Námestie republiky + 

schody na Spádovú, Pekarská, Poštová, Kúpeľné námestie, SNP, Dolnomajerská, 

Legionárska, Spádová, Mlynárska, Mládežnícka + chodník, , Komenského, I. Krasku chodník 

od ul. Čepeňská + parkoviská pri poliklinike, Šintavská ulica (most + schody), 

Dolnostredská, Kuzmányho, Matičná, Š.Moyzesa. 

 

2.  okruh              

Železničná, Jesenského, Pribinova, Pažitná, A. Hlinku, Hornomajerská, Dlhá, Lipová, Ľ. 

Podjavorinskej, Obežná, Slnečná, Slnečná II., Krásna, F. Kráľa, Hviezdoslavova, Nová, 

Jilemnického, Rovná, Vysoká, Priečna, Ďatelinky – cesta + chodníky, Prúdy I. Nezábudkova 

- cesta + chodníky, celý Horný Čepeň, Poľná, Kasárenská + parkovisko pri Cintoríne, 

spojovací chodník do Horného Čepeňa – Šulekovská, druhá časť ul. Čepeňská, 

Dolnočepeňská – chodníky + časť 8.Mája + časť Strednočepeňská, Bratislavská cesta 

k bytovým domom 811 (pod železničným mostom), Bratislavská - chodník + schody. 
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3. okruh 

Malá ulička, Záhradná, Podzámska, Pivovarská, Vojanská, Hrnčiarska, časť 8.mája, 

Športová, Topoľová, Pod hrádzou, Lúčna, Svätoplukova, Murgašova, Sládkovičova, 

Stromová, Družstevná, Mierová, Pionierska, Krížna, Krátka, Tehelná, Veterná, Jasná, 

Severná, Vážska, Jelšová. Nám. slobody chodníky v zámockom parku. 

 

4. okruh  

Starý most, cesty okolo bývalého areálu Autocampigu, chodníky v Zámockom parku. 

 

Výjazd mechanizmov na čistiace práce a posyp na uvedené MK, chodníky a schodiská začína 

okruhom číslo 1, následne po ukončení prác sa pokračuje druhým, tretím, resp. štvrtým okruhom.  

 

Podľa aktuálnej poveternostnej situácie môže byť poradie jednotlivých okruhov operatívne 

zmenené.  

 

B. Rozsah čistenia MK počas ZÚ 

Popri zabezpečení zjazdnosti miestnych komunikácií mechanizačnými prostriedkami budú 

súčasne čistené aj priechody pre chodcov na cestách v prieťahu mestom, chodníky a schodiská 

vo vlastníctve mesta Sereď určenými pracovníkmi mesta.  

Miesta, kde nie je možné vykonať zimnú údržbu mechanizmami, budú udržiavané ručne 

(schody). 

Zjazdnosť a schodnosť je zabezpečovaná odstraňovaním od snehu na celú šírku komunikácie 

alebo posypom. Posyp inertným materiálom sa bude vykonávať pri poľadovici a v prípade, ak 

bude utlačená klzká vrstva snehu. Chemický, resp. zmiešaný posyp bude uplatňovaný len v 

nevyhnutnej situácii, a to najmä na kritických miestach v križovatkách, chodníkoch, schodoch a 

autobusových zastávkach.   

V nevyhnutných prípadoch pri nadmernom množstve odhrnutého snehu, ktorý spôsobuje 

neúnosné zúženie voľnej šírky komunikácií, hlavne pri situačných stupňoch II a III,  môže štáb 

rozhodnúť o vyvážaní snehu. 

 

C. Začiatok nasadenia prostriedkov 

Začiatok zásahu v pracovnej dobe bude podľa potreby v súlade s ustanovením čl. II bod 2. 

V prípade nepretržitého sneženia, resp. vzniku poľadovice z pokračujúceho mrznúceho dažďa, 

bude výkon podľa potreby opakovaný na všetkých okruhoch a chodníkoch. 

 

 

 

 

IV. Ukončenie zimnej údržby 
 

  

Po ukončení zimnej údržby sú všetky subjekty vykonávajúce zimnú údržbu miestnych 

komunikácií povinné odstrániť skládky posypového materiálu, ak ich zriadili, a to v termíne do 

15.4. príslušného roka. 
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V. Požadované  výkony počas ZÚ MK 
 

 

1) Čistenie MK (cesty) od snehu  - odhŕňanie   cca  =   41,4 km    (217 374m
2
) 

 

používané mechanizmy typu :  

 

- 2 x VSM traktor ZETOR s nesenou veľkou radlicou 

- 2 x MSM traktor KUBOTA s nesenou malou radlicou  

 

 

2) Čistenie MK (cesty) od zmrazkov, poľadovice, námrazy a pod.)  -  posyp cca    =    41,4 km    

(217 374 m
2
 ) 

 

- 2 x VSM traktor ZETOR s namontovaným sypačom na posyp soli 

- 3 x N1 zásobovacie vozidlo PIAGO 

 

V prípade potreby je možné operatívne zabezpečiť 1 x VSM s namontovaným sypačom na posyp 

soli.  

 

3) Čistenie chodníkov od  snehu -  odhŕňanie    cca =  60,5  km     (121542 m
2
 ) 

 

- 2 x MSM traktor KUBOTA s nesenou malou radlicou  

 

4) Čistenie chodníkov od zmrazkov, poľadovice a pod. - posyp cca    =    60,5 km   (121542 m
2
 ) 

 

- 2 x MSM traktor KUBOTA s namontovaným sypačom na posyp soli 

- 3 x N1 zásobovacie vozidlo PIAGO 

 

5) Čistenie plochy – parkoviská, spevnené plochy  cca    =     20 000 m
2
  

 

- 2 x VSM traktor ZETOR s nesenou veľkou radlicou 

- 2 x MSM traktor KUBOTA s nesenou malou radlicou  

 

6) Čistenie chodníkov od ľadu, schodov, nátokov do vpustov - ručné    cca  =  200 m
2
  

 

- ručné čistenie od snehu, poľadovice, zmrazkov, priechodov pre chodcov, posyp a pod. - 

pracovníkmi zaradenými do ZÚ MK.  

 

7) Čistenie plochy – nástupištia SAD     cca    =     2 000 m
2
  

 

- ručné čistenie a posyp pracovníkmi  zaradenými do ZÚ MK  

- 1 x VSM traktor ZETOR s nesenou veľkou radlicou 

- 1 x MSM traktor KUBOTA s nesenou malou radlicou  

 resp. vhodnou technikou podľa potreby 

 

8) Zabezpečenie kapacitnej rezervy pre kalamitné situácie -  výkonné nakladače typu :  KTO, 

JCB s nesenou lyžicou, ťahač, autožeriav, sypač a pod. 

Mať k dispozícii dostatočnú zásobu posypového materiálu a technickej soli   

 

9) Doprovodné (kontrolné) vozidlo – Dacia      
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VI. Prílohy 

   

1) Zoznam členov štábu ZÚ  

2) Zoznam pracovníkov pre ZÚ do 31. 12. 2022 

3) Zoznam pracovníkov pre ZÚ od 1.1. do 15. 3.2023 

4. Grafická príloha k čisteniu chodníkov 

5) Grafická príloha k čisteniu MK  
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Príloha č.1  plánu ZÚ MK  
 

– Zoznam členov štábu ZÚ MK platný pre zimnú údržbu na obdobie od 01.12.2022 do 

 15.03.2023 

 

Meno Funkcia Zamestnávateľ Telefón 

Ing. Ondrej Kurbel 

Primátor mesta 

– predseda 

štábu 

Mesto Sereď 0907 / 626 327 

Ing. Mária 

Fačkovcová 

Zástupkyňa 

primátora 
Mesto Sereď 0908 / 179 610 

Branislav 

Laluščiak 
Riadenie ZÚ Mesto Sereď 0918 / 815 726 

Ing. Michal Klinka Referent ORM Mesto Sereď 0918 / 963 237 

Ing. Marián Šišo  Vedúci ORM Mesto Sereď 0905 / 556 880 

Peter Boška 
Riaditeľ OO 

PZ Sereď 

OR PZ SR 

Galanta 
096 112 38 05 

Martina Klinková 
Sekretariát 

prednostu 
Mesto Sereď 

031/7892094, 

klapka 101 

Jarmila 

Kolláriková  

Asistentka 

primátora 
Mesto Sereď 031/789 2470 

Mgr Ladislav Fabo Náčelník MsP Mesto Sereď 789/2541, 159 
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Príloha č.2 plánu ZÚ MK  

 

 Zoznam pracovníkov mesta Sereď na ZÚ do 31.12. 2022 
 

 

Meno a priezvisko Zodpovedný za Obsluhovaný mechanizmus 

 

1. Matej Vyhlídal 

2. Ján Jaček 

3. Jozef Cicák 

4. Martin Šulák 

5. Ramiro Bazaldua 

6. Jozef Vereš 

7. František Vincenc 

8. Štefan Šíp 

9. Stano Holička 

10. Michal Dudoň 

11. Daniel Hrubý 

12. Peter Sloboda 

 

Výkon ZU (vodiči) 

ZETOR, GA-586FE 

ZETOR, GA-578FE  

KUBOTA, GA-577FE 

KUBOTA, GA-056AK 

PIAGO, GA-654EM 

PIAGO, GA-168AC 

PIAGO, GA-831FE 

 

 

1. Miroslav Vavro 

2. Milan Kocúr 

3. Imrich Šarközy 

4. Martin Gavelda 

5. Jaroslav Andráši 

6. Marek Vallo 

7. Ján Cabadaj 

8. Ľuboš Mlynek 

9. Marián Borák 

10. Andrej Klotton 

11. Oliver Némethy 

12. Marek Dubský 

13. Radoslav Mrva   

Ručné čistenie 

chodníkov, schodísk 

a priechodov pre 

chodcov 

 

 

 

 

 

Branislav Laluščiak 
 

Riadenie ZÚ, kontrolná 

činnosť 
 

 

 DACIA, GA-387CS 
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Príloha č.3 plánu ZÚ MK  

 

- Zoznam pracovníkov mesta Sereď na ZÚ do 15.3.2023 
 

 

Meno a priezvisko Zodpovedný za Obsluhovaný mechanizmus 

 

1. Matej Vyhlídal 

2. Ján Jaček 

3. Jozef Cicák 

4. Martin Šulák 

5. Ramiro Bazaldua 

6. Jozef Vereš 

7. Stano Holička 

8. Michal Dudoň 

10. Oliver Némethy  

11. Peter Sloboda 

 

 

Výkon ZU (vodiči) 

ZETOR, GA 586FE 

ZETOR, GA 578FE  

KUBOTA, GA 577FE 

KUBOTA, GA 056AK 

PIAGO, GA 654EM 

PIAGO, GA 617GT 

PIAGO, GA 831FE 

PIAGGIO, GA 807FZ 

 

1. Milan Kocúr 

2. Marek Dubský 

3. Imrich Šarközy 

4. Jaroslav Andráši     

5. Martin Gavelda 

6. Andrej Klotton  

7. Marek Vallo 

8. Radoslav Mrva 

9. Ľuboš Mlynek 

10. Marián Borák 

11. Daniel Hrubý 

 

Ručné čistenie 

chodníkov, schodísk 

a priechodov pre 

chodcov 

 

 

 

 

 

Branislav Laluščiak 
 

Riadenie ZÚ, kontrolná 

činnosť 
 

 

 DACIA, GA-387CS 
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GRAFICKÉ ZOBRAZENIE ČISTENIA CHODNÍKOV 

 

Príloha č.4 zoznam čistenia chodníkov podľa §9 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. zákona 

o pozemných komunikácií (cestný zákon).  

 

 

 

GRAFICKÉ ZOBRAZENIE ČISTENIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ 

Príloha č.5 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


