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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 a zmluvného dodávateľa na 
výkon zimnej údržby pre potreby mesta. 
Zjazdnosť úsekov ciest vo vlastníctve štátu a ciest II. a III. triedy v prieťahu mestom zabezpečujú 
ich správcovia podľa vlastných plánov.  
Schodnosť chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam zabezpečujú počas zimného obdobia ich 
vlastníci, správcovia a užívatelia. Spracované v ,,Prílohe I.“ 
 

II. Organizačné zabezpečenie 
 
Zimná údržba je zabezpečovaná spravidla v období od 01.01.2018 do 15.03.2018 a od 
15.11.2018 do 31.12.2018. 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 na základe písomného 
oznámenia dodávateľovi.  

 
A. Organizácia riadenia zimnej údržby 
 - riadiaci orgán: Operačný štáb zimnej údržby /štáb/ – resp. ním poverení zamestnanci mesta  
 - výkonný orgán: Štatutárny zástupca zmluvného dodávateľa.  
 

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 zmluvný dodávateľ 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, 
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-  riziku vzniku miest so závadami v zjazdnosti, schodnosti pozemných komunikácií v 
dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov.  

V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok, keď dohodnutými kapacitami 
zmluvný dodávateľ nie je schopný zabezpečiť výkon prác v potrebnom rozsahu,  zabezpečí  
zimnú údržbu ďalšími nevyhnutnými kapacitami. 
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 zmluvný dodávateľ na základe zmluvného vzťahu s 
mestom Sereď. 
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.  
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, 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, spojovací chodník do Horného Čepeňa – 
Šulekovská, Komenského, I. Krasku chodník od ul. Čepeňská + parkoviská pri poliklinike, 
Šintavská ulica (most + schody). 
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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, celý Horný Čepeň, Kasárenská + parkovisko pri 
Cintoríne, Dolnostredská. 
 

 3. okruh 
Parková, Malá ulička, Záhradná, Podzámska, Pivovarská, Vojanská, Hrnčiarska, 8.mája, 
Kuzmányho, Matičná, Š.Moyzesa, Športová, Topoľová, Pod hrádzou, Lúčna, Svätoplukova, 
Murgašova, Sládkovičova, Stromová, Družstevná, Mierová, Pionierska, Krížna, Krátka, 
Tehelná, Veterná, Jasná, Severná, Vážska, Jelšová, Bratislavská cesta k bytovým domom 811 
(pod železničným mostom), Poľná, Bratislavská - chodník + schody. 
 

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 zmluvným 
dodávateľom budú súčasne čistené aj priechody pre chodcov na cestách v prieťahu mestom, 
chodníky a schodiská vo vlastníctve mesta Sereď určenými pracovníkmi mesta, okrem 
chodníkov v zastavanom území mesta, hraničiacich s cestou alebo miestnou komunikáciou, 
chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam (rodinnými domami, obchodnými jednotkami, sídlami 
firiem a pod.).  
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. 
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D. Evidencia výkonov 

Pred zahájením zimnej údržby bude objednávateľovi doručená dokumentácia 
pripravených strojov, vrátene kontroly ich technického stavu, fotodokumentácia a uvedenie 
ŠPZ. Strojové mechanizmy určené na výkon zimnej údržby v meste Sereď musí mať dodávateľ 
služby zabezpečené GPS lokalizátorm, ktorý obsahuje knihu jázd, ale tiež presné sledovanie 
polohy v reálnom čase počas výkonu strojov – mechanizmov. 

Dodávateľ je povinný založiť denník, kde s objednávateľom podľa potreby spresnia 
podmienky plnenia zmluvy. Napríklad: objednávateľ uvedie lokality, kde sú občania, ktorí 
si nedokážu čistiť chodník zo zdravotných dôvodov atď. V denníku sa uvedie aktuálna 
stála služba. O výkone ZÚ budú denne vedené záznamy dodávateľom služby. Dodávateľ je 
povinný v denníku zaznamenať všetky údaje o výjazde techniky (začiatok a ukončenie zásahu, 
evidencia použitej techniky, spotrebu posypového materiálu, nasadení pracovníci). Zároveň je 
dodávateľ povinný uviesť opodstatnenosť výjazdu, vybratej techniky a rozsah prác. 
V pracovných dňoch budú podľa dohody poverenej osoby a dodávateľa služby vykonávané 
kontroly výkonov a podpisom poverenej osoby odsúhlasené a preberané. Kópia bude 
odovzdávaná ako príloha k faktúram na MsÚ. Celý denníkový záznam bude odovzdaný po 
ukončení ZÚ ku konečnej faktúre. Dodávateľ je povinný minimálne 1 x týždenne podrobne 
v tabuľke zosumarizovať všetky výkony zimnej údržby.  
Výkony mechanizmov počas celej ZÚ budú hlásené na MsP Sereď, kde sa zaznamená začiatok a 
ukončenie výjazdu techniky. Na MsP je dodávateľ služby povinný nahlásiť počet použitých 
mechanizmov. Záznam bude poverenou osobou MsP odovzdaný týždenne na MsÚ poverenej 
osobe. Záznam bude skontrolovaný poverenou osobou a následne aj s dodávateľom služby 
a porovnaný s denníkom dodávateľa služby. 

Dodávateľ je povinný strpieť stav, že mesto Sereď si niektoré činnosti zabezpečí vo vlastnej 
réžii  
E. Povinnosti ostatných subjektov 
Povinnosti  majiteľov domov a nehnuteľností, správcov bytových domov, obchodných prevádzok 
pri zabezpečení zjazdnosti a schodnosti komunikácií sú dané ustanovením §9 ods.2,3,4, a §9a 
ods.2,3,4, Zákona č.135/1961 Z.z., o pozemných komunikáciách (Cestný zákon), v platnom 
znení  a ustanoveniami VZN č.4/95. Majitelia domov a nehnuteľností sú povinní bez prieťahov 
odstraňovať závady v schodnosti  chodníkov  priľahlých k  nehnuteľnosti,  ktorá  sa nachádza  v 
zastavanom  území a  hraničí s  cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli 
znečistením, poľadovicou alebo snehom. 

 
 

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. 
 

V. Požadované  výkony počas ZÚ MK 
 
 
1) Čistenie MK (cesty) od snehu  - odhŕňanie  cca  =   35,5 km    (213 000 m2) 
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používané mechanizmy typu napríklad :  
 
-  1 x VSM traktor Zetor posyp soli s namontovaným sypačom a nesenou veľkou radlicou 
- 3 x MT1-3 Piago, Multikára, Malotraktor posyp soli s namontovaným sypačom a nesenou 
malou radlicou. U každého vozidla uviesť spotrebu množstva posypového materiálu na hodinu či 
km ciest. 
-  1 x N1 zásobovacie vozidlo Peugeot.  
 
 
 
2) Čistenie MK (cesty) od zmrazkov, poľadovice, námrazy a pod.)  -  posyp 
 
                 cca    =     35,5 km    (213 000 m2 ) 
 
-  1 x VSM traktor Zetor posyp soli s namontovaným sypačom a nesenou veľkou radlicou 
-  2 x MT1-2 Piago, Multikára posyp soli s namontovaným sypačom a nesenou malou radlicou  
-  1 x N1 zásobovacie vozidlo Peugeot 
 
3) Čistenie chodníkov od  snehu -  odhŕňanie    cca =  30  km     (60 000 m2 ) 
 
- 2 x MT1-2 Piago, Malotraktor posyp soli s namontovaným sypačom a nesenou malou radlicou, 
resp. vhodnou technikou podľa potreby.  
 
4) Čistenie chodníkov od zmrazkov, poľadovice a pod. -  posyp 
                 cca    =      30 km     (60 000 m2 ) 
 
- 2 x MT1-2 Piago, Malotraktor posyp soli s namontovaným sypačom a nesenou malou radlicou 
resp. vhodnou technikou podľa potreby.  
 
5) Čistenie plochy – parkoviská, spevnené plochy  cca    =     20 000 m2  
 
-  1 x VSM traktor Zetor posyp soli s namontovaným sypačom a nesenou veľkou radlicou 
- 3 x MT1-3 Piago, Multikára, Malotraktor posyp soli s namontovaným sypačom a nesenou 
malou radlicou. 
 
6) Čistenie chodníkov od ľadu, schodov, nátokov do vpustov - ručné    cca  =  200 m2  
 
- ručné čistenie od snehu, poľadovice, zmrazkov, priechodov pre chodcov, posyp  apod. - 
pracovníkmi zaradenými do ZÚ MK. Kto a čo čistí, hodinová sadzba, meter/sadzba 
 
7) Čistenie plochy – nástupištia SAD        cca    =     2 000 m2  
 
- ručné čistenie a posyp pracovníkmi  zaradenými do ZÚ MK - sadzby 
- 2 x MT1-2 Piago, Malotraktor posyp soli s namontovaným sypačom a 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 (zabezpečí mesto 
Sereď)        
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VI. Prílohy 

   
1) Jednotkové ceny za výkon ZÚ / výkon v hodinovej sadzbe, km, m2, Spotreba 
materiálu 
2) ZÚ chodníkov, úsekov chodníkov ktorých čistenie zaisťuje mesto Sereď  
3) ZÚ chodníkov, úsekov chodníkov ktorých čistenie zaisťujú správcovia 
 bytových domov :  Naša domová správa, s.r.o. Sereď, SBD Sereď, Domová správa s.r.o. 
Trnava, Ľubica Surová - Spravbyt  
4) Zoznam členov štábu ZÚ  
5) Zoznam pracovníkov a vybavenie dodávateľa mechanizmami pre ZÚ 
6) Grafická príloha k čisteniu chodníkov  
 

  
 
 
 
 
 
Príloha č.1 – Jednotkové ceny za výkon ZÚ MK podľa zmluvy o poskytovaní 
verejnoprospešných služieb zo dňa 00.00.0000 

 
 
 
Činnosť Jednotková cena 

bez DPH 
Práca s veľkým strojovým mechanizmom s radlicou VSM - 
odhŕňanie  

€ 

Práca s veľkým strojovým mechanizmom s radlicou VSM - posyp € 
Práca s malým strojovým mechanizmom s radlicou MT1-3-odhŕňanie   
Práca s malým strojovým mechanizmom s radlicou MT1-3 - posyp € 
Práca s vozidlom kategórie N1 zasobovacie vozidlo (do 3,5t) € 
Pracovná pohotovosť € 
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Príloha č.2 plánu ZÚ MK  
 
– Chodníky, úseky chodníkov  na ktorých zaisťuje čistenie  mesto  Sereď  
 
ZÚ chodníkov, úsekov chodníkov - vykonávaná mestom Sereď 
 
 
1. Vonkajší rad  – chodník vľavo od objektu kotolne po križovatku s ul. Fándlyho. Chodník 

smerom na D.Štúra + priebežný chodník vnútrobloku smer k ul. Cukrovarskej.  
2. Fándlyho   – všetky úseky chodníkov okrem časti chodníkov do bytových domov 

(zaisťuje SBD) po priebežné chodníky.  
3. D.Štúra               - chodníky železničný most a priľahlý chodník nájazdu od ul. Bratislavská, 

D. Štúra, úseky priľahlé k št. ceste I/62    
4. D.Štúra II.  – okrem časti od vchodov do bytových domov (zaisťuje SBD) po 

priebežný chodník. 
5. Cukrovarská  – od svetelnej križovatky ľavá pravá strana po križovatku s MK na ul. 

Fándlyho. Po pravej strane smerom na Dolnú Stredu, po ľavej strane  po vjazd MÚV pre 
Cukrovar a.s. 

6. Mlynárska  – chodník pri dome kultúry smerom k trhovisku ľavá strana. Chodník 
vľavo od trhoviska smerom k bytovým domom – priebežný chodník po ul. Novomestská.       
   - chodník od ul. Mlynárskej garáže po hrádzi smerom k ul. Mládežnícka. 

                             – chodník pred byt. domami (Naša domová správa, s.r.o. Sereď)  
7. Vinárska   – od ul. Cukrovarská po OD Vrava a kvetinárstva, od kvetinárstva po 

križovatku s MK na ul. Kostolná 
Vinárska II.  – okrem časti od vchodov do bytových domov (zaisťuje SBD a Naša 
domová správa, s.r.o.) po priebežný  chodník  

8. Mládežnícka  – chodník od ul. Cukrovarská ľavá strana smerom k ul. Mlynárska  
9. Dolnostredská  – bez chodníkov 
10. Školská   – nie 
11. Kukučínová  – nie 
12. Kostolná   – od križovatky s ul. M.R. Štefánika po ul. Vinársku 
13. Námestie slobody – Malý park chodníky + chodník vedľa prevádzok od Delta pasáži smerom 

k ul. M.R.Š. Chodník priľahlý k MK a k vyvýšenej zeleni, cez lipovú alej, od križovatky s ul. 
Novomestská pred bytovými domami 36, 37, 38, SAD. 

14. Novomestská  – okrem časti od vchodov do bytových domov – SBD, po priebežný 
chodník priľahlý k MK po oboch stranách 

15. Garbiarska  – priebežný chodník na strane od bytového domu č. 51 
16. Šintavská   – všetky priľahlé k štátnej ceste I/62 od tabule Sereď za mostom po bývalé 

Kúpeľňové štúdio 
17. M.R. Štefánika – od svetelnej križovatky ľavá aj pravá strana po ul. Námestie slobody, okrem 

chodníkov priľahlých k polyfunkčným objektom a pri obytnom dome „Hokejka“ 
18. Parková   – nie 
19. SNP   - chodník po ľavej strane smerom ku Kúpeľnému námestiu  
20. Kúpeľné námestie – priebežní chodník od SNP smerom na ul. Pekársku.  
21. Pekárska   – chodník po ľavej strane smerom k MsÚ po M.R.Š. Chodník pred poštou. 
22. Poštová               - Chodník pred poštou smerom k ul. Spádovej následne cez park na ul. 

A.Hlinku a ul. Čepeňskú. 
23. Námestie republiky – všetky chodníky + schody na ul. Spádová 
24. Spádová   – chodníky od križovatky s MK na ul. A. Hlinku po schodisko OD Jednota 
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25. Železničná  – od svetelnej križovatky ľavý aj pravý chodník po ul. Pažitná.  Chodník 
po ľavej strane po železničnú stanicu 

26. Pažitná   – nie, zabezpečuje správca 
27. Pribinova   – nie 
28. Kasárenská  – bez chodníkov 
29. Trnavská   – z mosta nad železničnou traťou po vjazd do Pečivární.  
30. Poľná – bez chodníkov 
31. Jesenského  – priebežný chodník po oboch stranách MK pri bytových domoch, úseky 

od vchodov do bytových domov zabezpečuje správca, chodníky priľahlé k rodinným domom 
zabezpečuje majiteľ nehnuteľnosti 

32. Komenského  – všetky priľahlé k MK po Jesenského 
33. Legionárska  – priebežný chodník smer od A.Hlinku po ľavej strane priľahlý k MK 

okrem úsekov po bytové domy (správca)  
34. Dolnomajerská  – priebežný po pravej strane v smere k MK na ul. A. Hlinku okrem úsekov 

pred vchodmi do bytových domov (správca) 
35. A. Hlinku   – všetky priľahlé k MK od ul. Železničná po štátnu cestu III/1320 
36. Čepeňská   – všetky chodníky priľahlé k štátnej ceste III/1320 po križovatku s MK na 

ul. Hrnčiarska vpravo a vľavo po križovatku s MK na ul. Hviezdoslavova v smere z mesta 
37. Hviezdoslavova  – chodník vľavo od železničnej stanice po ul. Čepeňská a chodník medzi 

RD a oplotením ZŠ po ul. Komenského 
38. Malá ulička  – bez chodníkov 
39. Podzámska  – nie 
40. Topoľová   – nie 
41. Pod hrádzou  – nie, časť bez chodníkov 
42. Pivovarská  – nie 
43. Športová   – nie 
44. 8. Mája   – nie 
45. Záhradná   – nie 
46. Vojanská  – nie 
47. Hrnčiarska  – nie 
48. I. Krasku   – od križovatky so štátnou cestou na ul. Čepeňská, parkovisko pred 

poliklinikou po vchod do polikliniky  
49. Kuzmányiho  – nie 
50. Matičná  – bez chodníkov 
51. Š. Moyzesa  – bez chodníkov 
52. Dlhá   – nie 
53. Obežná   – nie 
54. Lipová   – nie 
55. Ľ. Podjavorinskej – nie 
56. Hornomajerská  – nie 
57. Nová   – nie 
58. Jilemnického  – nie 
59. Fraňa Kráľa  – chodník po ľavej strane v smere na ul. Hviezdoslavovú. 
60. Slnečná       – nie 

Slnečná II  – nie 
61. Krásna  – priebežné chodníky priľahlé k MK 
62. Rovná  – nie 
63. Vysoká   – nie 
64. Priečna   – nie 
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65. Šulekovská – chodník od križovatky ul. Družstevná pri garážach po pravej strane 
smerom ku Kaplnke. Spojovací chodník od Kaplnky smerom k H.Čepeňu. 

66. Dolnočepeňská  – nie, čistí sa priestor pred čakárňou MHD 
67. Lúčna   – nie (časť bez chodníkov) 
68. Murgašova  – nie  
69. Svätoplukova  – nie 
70. MK Čep. cesta  – od „Ryby“ po výjazd na III/1320  

MK Čep. cesta  – chodníky priľahlé k štátnej ceste III/1320 
71. Družstevná  – nie  
72. Mierová   – nie 
73. Pionierska  – nie 
74. Sládkovičova – nie 
75. Krížna   – nie 
76. Krátka   – nie 
77. Stromová   – nie 
78. Tehelná   – bez chodníkov 
79. Strednočepeňská  – nie, čistí sa priestor pred čakárňou MHD 
80. Veterná   - nie 
81. Jasná   – nie  
82. Severná   – nie  
83. Vážska   – nie 
84. Jelšová  – nie 
85. Hornočepeňská – nie, časť je bez chodníkov 
86. Mlynárska  – nie 
87. Bratislavská cesta – od čerpacej stanice po most (pod železničným mostom) 
88. Priemyselná  – chodníky po oboch stranách cesty 

 
 
 
 
 
Poznámka: 
 
Chodníky  označené ako ,,nie“ –  čistenie sa vykonáva podľa : 

 
Povinnosti  majiteľov domov a nehnuteľností, správcov bytových domov, obchodných prevádzok 
pri zabezpečení zjazdnosti a schodnosti komunikácií sú dané ustanovením §9 ods. 2), 3) a 4), a 
§9a ods. 2) 3) a 4) Zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v 
platnom znení a ustanoveniami VZN č.4/95. Sú povinní bez prieťahov odstraňovať závady v 
schodnosti  chodníkov  priľahlých k  nehnuteľnosti,  ktorá  sa nachádza  v zastavanom  území a  
hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, 
poľadovicou alebo snehom. 
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Príloha č.3  plánu ZÚ MK  
 
– Chodníky, úseky chodníkov  na ktorých zaisťujú čistenie správcovia bytových domov:  Naša 
domová správa, s.r.o. Sereď, SBD Sereď a Domová správa s.r.o. Trnava  
 
 
ZÚ chodníkov, úsekov chodníkov - vykonávaná správcami  bytových 
domov  
 
 
1. Vonkajší rad  

– úseky chodníkov od byt. domu č. 762 po priebežný chodník priľahlý k MK na ul. Vonkajší 
rad – SBD,  Sereď  
 

2. Fándlyho  
– úseky chodníkov od byt. domov  č. 744; 745; 746; 748; 749; 750; 753; 755 po priebežný 
chodník – SBD, Sereď  
– úsek chodníka od byt. domu  č. 754 po priebežný chodník – Naša domová správa, s.r.o. 

Sereď  
– úsek chodníka od byt. domu  č. 756 po priebežný chodník – Ľubica Surová - Spravbyt  
– úseky chodníka pred byt. domom č. 747 – majiteľ BD a majiteľ pozemkov Slovenské 
Cukrovary Sereď 
 

3. D. Štúra  
– úseky chodníkov od bytového domu č. 1009 po priebežný chodník - SBD, Sereď 
– úseky chodníkov od bytového domu č. 1010 a 1011 po priebežný chodník - Naša domová 

správa, s.r.o. Sereď 
D. Štúra II  
– úseky chodníkov od bytových domov po priebežný chodník - SBD, Sereď okrem 758/1,3 – 
Naša domová správa, s.r.o. Sereď 

 
4. M. R. Štefánika 

– úseky chodníkov pred bytovým domom č. 3080/14, 16 - SBD Sereď 
– úseky chodníkov pred bytovým domom č. 1152/18, 20, 22, 24, 26 – Domová správa 
Trnava 
 

5. Cukrovarská  
– úseky chodníkov od byt. domov č. 758/2,4; 757/14,16,18; 145 a 146 po priebežný chodník 
priľahlý k štátnej ceste II/507 – Naša domová správa, s.r.o. Sereď 
– úseky chodníkov od byt. domov č. 758/8,10,12; 757/20,22,24 a 147 po  priebežný chodník 
priľahlý k štátnej ceste II/507  – SBD Sereď 
– úseky chodníka pred byt. domom 729, 733, 734 – Naša domová správa, s.r.o. Sereď 
a majiteľ pozemkov Slovenské Cukrovary Sereď – č. 3042 
 

6. Vinárska II  
– úseky chodníkov od bytových domov č. 129 a 130 po priebežný chodník - SBD Sereď 
– úsek chodníka od bytového domov č. 128 po priebežný chodník - Naša domová správa, 

s.r.o. Sereď 
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7. Školská  
– úseky chodníkov priľahlých k objektu DK. Od ul. Kostolná po MK Mlynárska – Dom 
kultúry Sereď 
– úseky chodníkov od križovatky ul. Školská, Mlynárska po MK Kukučínová – Gymnázium 
Sereď 

8. Kukučínová 
– chodník priľahlý k bytovému domu č. 111, 112, 113 a 114 – Naša domová správa, s.r.o. 
Sereď 
 

9. Kostolná 
– chodník od križovatky so Školskou po trhovisko priľahlý k DK – Dom kultúry Sereď 
 

10. Námestie slobody 
– úseky chodníkov pred bytovými domami č. 31, 29 a 28 po priebežný chodník – SBD Sereď 
– úseky chodníkov pred bytovým domom č. 30 po priebežný chodník – Naša domová 

správa, s.r.o. Sereď 
 

11. Novomestská 
– úseky chodníkov pred bytovými domami č. 41, 42 a 44 po priebežný chodník – SBD Sereď 
– úseky chodníkov pred bytovými domami č. 34 a 43 po priebežný chodník – Domová 
správa Trnava 
 

12. Mlynárska 
– úseky chodníkov pred bytovými domami č. 36, 37 a 38 po priebežný chodník – SBD Sereď 
– úsek chodníka pred bytovým domom č. 40 po priebežný chodník – Naša domová správa, 
s.r.o. Sereď 
 

13. Garbiarska 
– úseky chodníkov pred bytovými domami č. 48, 49 a 50 po priebežný chodník – SBD Sereď 
– úseky chodníkov pred bytovým domom č. 51 po priebežný chodník – Naša domová 
správa, s.r.o. Sereď 
 

14. Spádová 
- úseky chodníkov pred bytovým domom č. 1154 – Naša domová správa, s.r.o. Sereď 
- úseky pred bytovým domom 1141, 1140, 1143, 1144, 1145, 1146 - Správcovia BD 

 
15. Poštová 

– úseky chodníkov pred bytovým domom č. 1157/3,4,5,6 po priebežný chodník – SBD 
Sereď 
 

16. Železničná 
– úseky chodníkov pred bytovým domom č. 1123 po priebežný chodník – Domová správa 
Trnava 
 

17. Pažitná 
– úseky chodníkov pred bytovými domami č. 1013-1014 po MK – SBD Sereď 
– úseky chodníkov pred bytovým domom č. 1015 po MK – Naša domová správa, s.r.o. 
Sereď 
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18. Jesenského 
– úseky chodníkov pred bytovými domami č. 3000, 1111-1114 po priebežný chodník – SBD 
Sereď 
 

19. Hornomajerská 
– úseky chodníkov pred bytovým domom č. 3046 po priebežný chodník – SBD Sereď 
 

20. Komenského 
– úseky chodníkov pred bytovým domom č. 3043 po priebežný chodník – SBD Sereď 
 

21. Legionárska 
– úseky chodníkov pred bytovými domami č. 2998 a 2999 po priebežný chodník – SBD 
Sereď 
– úseky chodníkov pred bytovými domami č. 1124-1126 po priebežný chodník – Naša 
domová správa, s.r.o. Sereď 
 

22. Dolnomajerská 
– úseky chodníkov pred bytovými domami č. 1131 a 1223 po priebežný chodník – SBD 
Sereď 
– úseky chodníkov pred bytovými domami č. 1129, 1132, 1133 a 1235, 4470-4473 po 
priebežný chodník – Naša domová správa, s.r.o. Sereď 
 

23. A. Hlinku 
– úseky chodníkov pred bytovým domom č. 1147 v smere na Spádovú – Naša domová 
správa, s.r.o. Sereď 
– úseky chodníkov pred bytovým domom č. 1149 v smere na Spádovú – Domová správa 
Trnava 
– úseky chodníkov pred bytovými domami č. 1148, 3058 a 3044 – SBD Sereď 

 
24. Čepeňská 

– úseky chodníkov pred bytovými domami č. 1211-1214 po priebežný chodník – Naša 
domová správa, s.r.o. Sereď 
– úseky chodníkov pred bytovým domom č. 3047, 4305 po priebežný chodník – SBD Sereď 
 
 
 
 

       
Poznámka: 
 
Povinnosti  majiteľov domov a nehnuteľností, správcov bytových domov, obchodných prevádzok 
pri zabezpečení zjazdnosti a schodnosti komunikácií sú dané ustanovením §9 ods. 2), 3) a 4), a 
§9a ods. 2) 3) a 4) Zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (Cestný zákon) v 
platnom znení a ustanoveniami VZN č.4/95. Sú povinní bez prieťahov odstraňovať závady v 
schodnosti  chodníkov  priľahlých k  nehnuteľnosti,  ktorá  sa nachádza  v zastavanom  území a  
hraničí s  cestou alebo  miestnou komunikáciou,  pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, 
poľadovicou alebo snehom. 
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Príloha č.4  plánu ZÚ MK  
 
– Zoznam členov štábu ZÚ MK platný pre zimnú údržbu na obdobie od 01.01.2018 do 15.03.2018 
 
 

Meno Funkcia Zamestnávateľ Bydlisko Telefón 

Ing. Martin 
Tomčányi 

Primátor mesta 
– predseda 

štábu 
Mesto Sereď 

Jesenského 
1092/33, 926 01 

Sereď 
0905 / 601 174 

Bc. Ľubomír 
Veselický 

Zástupca 
primátora Mesto Sereď 

Športová 
2796/34, 926 01 

Sereď 
0905 / 592 707 

Ing. Michal Klinka Riadenie ZÚ Mesto Sereď - 0918 / 963 237 
Ing. Andrea 
Šefčíková Vedúci ORM Mesto Sereď - 0905 / 556 880 

 
     

 Riaditeľ OO 
PZ Sereď 

OR PZ SR 
Galanta  096 112 38 05 

Mgr. Ladislav 
Fabo 

Náčelník MsP 
Sereď Mesto Sereď - 789 / 25 41, 159 

Ing. Miroslav 
Marko Konateľ  Naša domová 

správa, s.r.o., 
Jazdecká 8361/61  

Trnava 917 08  0903 / 436 910 

Miroslav Kolóny Štatutár SBD 
Sereď SBD Sereď 

SBD Sereď  
D.Štúra 2946/3, 

926 01 
0905 / 282 319 

Mgr. Igor Bočko 

Konateľ 
Domová 

správa Trnava, 
s.r.o. 

Domová správa 
Trnava, s.r.o. 

Tehelná 3/A,  
917 01 Trnava 0903 / 218 544 

Ľubica Surová Správca Ľubica Surová - 
Spravbyt 

G. Štajnera 
1949/11, 917 02 

Trnava 
0918 / 495 862 
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Príloha č.5 plánu ZÚ MK  
 
- Zoznam pracovníkov a vybavenie dodávateľa mechanizmami pre ZÚ  2018 
 

 
Por. 

č. Meno a priezvisko Zodpovedný za Obsluhovaný mechanizmus 

1.  riadenie ZÚ - 
2.  vodič Veľký strojový mechanizmus  
4.  vodič  Malý strojový mechanizmus  
5.  vodič Vozidlo kategórie N1 –  

 
Materiál je spracovaný na základe súťažných podmienok a z nich vyplývajúcej zmluvy.  
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Príloha  č.6  plánu ZÚ MK  
 
– grafická príloha k čisteniu chodníkov   
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