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TECHNICKO - ORGANIZAČNÉ ZABEZPEČENIE 
  

ÚDRŽBY MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV   

V ZIMNOM  OBDOBÍ 2018 - 2019. 

_____________________________________________________________________ 
 
 
 
        Zabezpečenie údržby mestských komunikácií, chodníkov, verejných priestranstiev a ostatného cestného príslušenstva 
v zimnom období na území mesta Bardejov a jeho častí patrí medzi základné povinnosti orgánov samosprávy v zmysle 
ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v  znení neskorších predpisov a zákona č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. Splnenie tejto dôležitej a náročnej úlohy sa 
zabezpečuje v 2. etapách : 
 

         
V  PRÍPRAVNOM OBDOBÍ  sa činnosť zodpovedných subjektov skladá z :                                                                                                                                                                                                              

 
 
 

 
 
 
1. ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA 
 
           ORGANIZAČNÁ PRÍPRAVA NA VÝKON ZIMNEJ ÚDRŽBY SPOČÍVA V TÝCHTO ZÁKLADNÝCH ČINNOSTIACH:                                                   

P.Č. ČINNOSŤ TEREMÍN 

1. URČENIE  RIADIACEJ  JEDNOTKY - ČLENOV ORGANIZAČNÉHO ŠTÁBU ÚDRŽBY                            DO 15.10.2018 

2. SPRACOVANIE OPERAČNÉHO PLÁNU  ZIMNEJ  ÚDRŽBY DO 15.10.2018 

3. URČENIE  DISPEČERSKO – SPRAVODAJSKEJ SLUŽBY                                         DO 15.10.2018 

4. PERSONÁLNE OBSADENIE, ŠKOLENIE PRACOVNÍKOV DISPEČERSKEJ SLUŽBY    DO 15.10.2018 

1. PREŠKOLENIE  VÝKONNÝCH   PRACOVNÍKOV                                                     DO 15.10.2018 

6. 
SPRACOVANIE HARMONOGRAMU PRÍPRAVY MSK, CHODNÍKOV A VEREJNÝCH 
PRIESTRANSTIEV  NA ZÚ  (OPRAVY, VÝROBA DOPRAVNÉHO ZNAČENIA                                             

DO 31.10.2018 

7. FINANČNÉ ZABEZPEČENIE ZIMNEJ ÚDRŽBY - ROZPOČET M.P. BAPOS DO 15.11.2018 

8. PREROKOVANIE A UZATVORENIE ZMLUVNÝCH  DODÁVATEĽOV PRE VÝKON ZIMNEJ ÚDRŽBY DO 15.11.2018 

                                                                                                                                                                                                                                                          

 Zodpovednou organizáciou za výkon údržby mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev 
v zimnom  období 2018-2019 je Bardejovský podnik služieb Bapos, mestský podnik Bardejov, Štefánikova 786, 
085 01 Bardejov. 

 Zimnú údržbu začína správa mestských komunikácií vykonávať iniciatívne a včas na základe vlastného 
pozorovania vývoja, resp. predpovede počasia  alebo na príkaz náčelníka mestského operačného štábu zimnej 
údržby. 

 Zimné obdobie je spravidla obdobie začínajúce od 15.11. a končiace 31.3. nasledujúceho roka. Výkon  údržby 
mestských komunikácií, chodníkov a ostatného cestného príslušenstva v zimnom období na území mesta 
Bardejov a jeho častí upravuje MESTSKÝ OPERAČNÝ PLÁN ÚDRŽBY MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV 
A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V ZIMNOM  OBDOBÍ 2018- 2019.  

 MESTSKÝ OPERAČNÝ PLÁN ÚDRŽBY MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 
V ZIMNOM OBDOBÍ 2018-2019 je spracovaný v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (ďalej len „cestný zákon“ ) v znení neskorších predpisov a jeho zmyslom je zabezpečiť jednotnú 
plánovitú, organizačnú a technickú prípravu a výkon zimnej údržby ciest tak, aby bola zabezpečená ich 

ETAPA TERMÍN 

 PRÍPRAVNÉ OBDOBIE                                                             DO 15.11. 2018 

 SAMOSTATNÝ VÝKON  ZIMNEJ ÚDRŽBY                           OD 15.11.2018  DO 31. 3. 2019 

1. ORGANIZAČNEJ PRÍPRAVY 

2. TECHNICKEJ PRÍPRAVY                          



zjazdnosť podľa štandardu zimnej údržby a aby zohľadňovala finančné možnosti správcu, t.j. maximálnu 
hospodárnosť s ohľadom na ekologické hľadiská.    

 Organizáciu ZÚ v zimnom období 2018-2019 a dohľad na jej zabezpečovaním v zmysle platných predpisov a 
Mestského operačného plánu údržby mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev v zimnom  
období zabezpečuje MESTSKÝ OPERAČNÝ ŠTÁB ZIMNEJ ÚDRŽBY.    

           
 
 
2. ORGANIZÁCIA VÝKONU ZÚ 

 
 Výkon zimnej údržby na území mesta Bardejov a jeho častí bude organizovaný v nepretržitom režime, t.j. 24 

hod. režime, vrátane dní pracovného voľna, pracovného pokoja ako aj počas sviatkov. Výkon zimnej údržby je 
zabezpečovaný vlastnými kapacitami alebo zmluvne dohodnutými kapacitami.  

 Zimná údržba mestských komunikácií a chodníkov sa bude realizovať denne v dvojsmennej prevádzke: I. a II. 
pracovná smena v čase od 07:30 do 18:00 hod. a od 02:00 do 07:30 hod., v šestnásť hodinových denných 
pracovných smenách, personálne striedaných obdeň, mimo dni pracovného voľna a pracovného pokoja. V tieto 
dni a v prípade nepriaznivého počasia sa výkon ZÚ zabezpečí podľa uváženia a pokynov službukonajúceho 
dispečera. 

 Zaradenie osôb a mechanizmov do výkonu zimnej údržby MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV 
A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V ZIMNOM OBDOBÍ 2018-2019 určuje Bardejovský podnik služieb Bapos, 
mestský podnik Bardejov, Štefánikova 786, 085 01 Bardejov. 

 Novela zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách a jej vplyv na výkon zimnej údržby na 
miestnych komunikáciách, ktorá vstúpila do platnosti 20.5.2018, radikálne zmenila povinnosti zodpovedných 
osôb týkajúce sa zimnej údržby miestnych komunikácií (bola vypustená doterajšia povinnosť odstraňovať 
závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území 
a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením poľadovicou alebo 
snehom, pričom túto povinnosť doteraz mali vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti / doterajší § 9 
ods. 2 zákona o pozemných komunikáciách /.  Taktiež sa úpravou vypúšťa ustanovenie § 9a ods. 4, podľa 
ktorého vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia 
s cestou alebo miestnou komunikáciou zodpovedali za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na 
priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov 
odstránené) a teda preniesla povinnosť vykonávať čistenie chodníkov od majiteľov priľahlých nehnuteľností na 
mestá a obce. 

Podľa novely zákona č. 135/1961 Zb.  o pozemných komunikáciách podľa § 9 ods. 2 zákona platí, že závady 
v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov sú bez 
prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych komunikácii. Taktiež podľa novely § 9a ods. 3 platí, 
že správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti 
miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že 
preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom 
upozorniť. 

Zmena zákona na jednej strane vychádza v ústrety vlastníkom nehnuteľností a teda obyvateľom miest, nakoľko 
zrušil a ich povinnosti týkajúce sa najmä zimnej údržby chodníkov priľahlých k ich nehnuteľnostiam. Na druhej 
strane však prenesením povinnosti na obce bez možnosti prechodného obdobia spôsobil obciam problém s 
dodržaním ustanovení zákona, nakoľko zmena zákona má zásadný dosah na technické a ľudské 
zabezpečenie zimnej údržby, ktoré nie je kryté rozpočtom obcí na tento rok.  

Do zmeny  zákona mesto Bardejov udržiavalo v rámci zimnej údržby celkovo 14 086,00 m chodníkov pre 
peších. V dôsledku týchto zákonných zmien dôjde k navýšeniu dĺžky udržiavaných chodníkov, ktoré počas 
zimného obdobia udržiavali  vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti ktoré sa nachádzajú v súvisle 
zastavanom území a hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou o 35 252,00 m na celkovú dĺžku 
49 338,00 m. 

Keďže  väčšina týchto chodníkov z dôvodu rozmeru chodníka, parkovania vozidiel na chodníku, existujúcich 
stĺpov verejného osvetlenia a pod. nie je možné strojovo očistiť technikou, ktorú prevádzkuje podnik, bude 
nutné :  

 doplniť techniku  (malý  komunálny traktor s radlicou a rozmetadlom posypového materiál ) 
 posilniť aj ručné čistenie v počte cca 30 pracovníkov (v rámci projektov zamestnanosti z ÚPSVaR) 

vrátane nákupu náradia a nákupu vhodných nádob na posypový materiál. 

V dôsledku nárastu plochy udržiavaných chodníkov a veľkého podielu ručného čistenia bude veľmi obtiažne 
zabezpečiť vyčistenie týchto chodníkov do 0600 hodiny.   



Z dôvodu náročnosti dovozu pracovníkov ručného čistenia ( v rámci projektov zamestnanosti z ÚPSVaR ) 
z mestskej časti Poštárka v nočných hodinách, budú chodníky udržiavané týmito pracovníkmi čistené v čase od 
0600 hodiny.  

 Poradie dôležitosti je stanovené MESTSKÝM OPERAČNÝM PLÁNOM ÚDRŽBY MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, 
CHODNÍKOV A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V ZIMNOM OBDOBÍ 2018-2019. Celková dĺžka mestských 
komunikácií je uvedená v nasl. tabuľke : 

VÝMERY MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV, VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV A OSTATNÉHO CESTNÉHO  
PRÍSLUŠENSTVA  ZÚ  2018-2019  

DĹŽKA CESTNEJ SIETE, CHODNÍKOV, MHD, PARKOVÍSK, PRECHODOV 
A SCHODOV 

m 125 815,00 

V TOM :  -  UDRŽIAVANÉ MSK m 64 961,00 

               -  CHODNÍKY UDRŽIAVANÉ M. P. BAPOS m 49 338,00 

               -  UDRŽIAVANÉ PRIESTRANSTVÁ VR. MHD  A PARKOVÍSK  m2 9 443,00 

               -  UDRŽIAVANÉ PRECHODY A SCHODY m 1 091,00 

 
POZNÁMKA : 
Pre zimnú údržbu 2018/2019 je započítaná aj prístupová komunikácia z Ul. Pod Papierňou k  obchvatu mesta 
Bardejov. Po pripravovanom odovzdaní úsekov zaradených v súčasnosti v štátnej dopravnej sieti v spojitosti s 
realizáciou južného obchvatu mesta a ich zaradením do mestskej dopravnej siete (pravdepodobne v priebehu 
mesiaca október) bude výmera MsK aktuálne doplnená (ostatné navádzače na komunikáciu obchvatu, 
obslužné komunikácie obchvatu). 

 
 Neudržiavané úseky budú označené výstražnou tabuľou „CHODNÍK V ZIME NEUDRŽIAVANÝ “.    

 Do začatia zimnej údržby sa zrealizujú niektoré dopravno-organizačné opatrenia na zamedzenie odstavovania 
motorových vozidiel na pozemných komunikáciách. Tieto opatrenia budú spočívať v inštalácii dočasného 
dopravného značenia „ZÁKAZ STÁTIA“ s dodatkovou tabuľou „POČAS ZIMNEJ ÚDRŽBY V DOBE OD 15.11. 2018 
DO 31.3.2019“.  

 Súčasťou týchto opatrení bude odstraňovanie vozidiel porušujúcich platné dopravné značenie v miestach, kde 
bude znemožnený výkon zimnej údržby - odhrňovanie a posyp. 

 Z týchto opatrení vyplynie nevyhnutná účasť pracovníka mestskej polície aj v nočných hodinách pri riešení 
spomínaných krízových situácií. 

 Spôsob odstraňovania snehu sa určuje v závislosti od intenzity sneženia, výšky napadnutej snehovej vrstvy, 
dostupnosti druhu mechanizmov tak, aby udržala rovnosť utlačenej snehovej vrstvy so zabezpečením 
obojstranného prejazdu v križovatkách. 

 Na zastávkach MHD sa bude odstraňovať sneh v dl. 12 m pre bezpečný nástup a výstup cestujúcich. 

 Posyp inertným materiálom sa bude vykonávať na úsekoch ciest (prudké stúpania, klesania, v zákrute, pred 
križovatkou, na schodoch, zastávkach MHD, priechodoch pre chodcov a na otočištiach MHD). 

 Rozmrazovacie prostriedky a ich zmesi sa nebudú používať na komunikácie s vylúčeným chemickým 
posypom. 

 Počas výkonu zimnej údržby bude vykonávaná údržba prístupových komunikácií ku garážam na Ul. 
Toplianska, Ul. Ťačevská,  Gajdarova záhrada, Ul. Moyzesova, Ul. Dlhý rad bl. B1 - B3, Ul. Krátka,  
Bardejovská Nová Ves, Ul. Gutgeselova, Ul. Gorlická a Pri štadióne.  Výkon zimnej údržby (odorávanie 
snehovej vrstvy) v týchto lokalitách bude vykonávaný ako občasný po skončení ZÚ všetkých úsekoch 
mestských komunikácií, ktoré sú zahrnuté v Mestskom operačnom pláne údržby mestských komunikácií, 
chodníkov a verejných priestranstiev v zimnom  období. Posyp inertným materiálom na Ul. Krátka bude 
vykonávaný iba pri sklone v dotyku so štátnom cestou III/5565 a na Ul. Gutgeselova pri sklone v dotyku 
s mestskom komunikáciou Ul. Pod Papierňou. 

 Ručné čistenie bude realizované v jednej smene: denne od 06:00 do 14:00 hod. V prípade vyhlásenia 2. 
stupňa kalamitnej situácie, resp. stavu živelnej pohromy, zmenový majster zimnej údržby zabezpečí dovoz 
pracovníkov aj mimo pracovnej doby na určené pracovisko. 

 Pre výkon zimnej údržby 2018-2019 je započítaná aj prístupová komunikácia z Ul. Pod Papierňou k  obchvatu 
mesta Bardejov. Po pripravovanom odovzdaní úsekov zaradených v súčasnosti v štátnej dopravnej sieti v 
spojitosti s realizáciou južného obchvatu mesta a ich zaradením do mestskej dopravnej siete (pravdepodobne v 
priebehu mesiaca október) bude výmera MsK aktuálne doplnená (ostatné navádzače na komunikáciu 
obchvatu, obslužné komunikácie obchvatu, Štefánikova ul. od odbočky Mníchovský potok po OD Centrum a 
jeden viadukt), v spojitosti čoho bude nutné adekvátne navýšiť aj rozpočet na ZÚ. 



3. PERSONÁLNE ZABEZPEČENIE 
 

     DO VÝKONU ZIMNEJ ÚDRŽBY BUDÚ ZARADENÍ VLASTNÍ PRACOVNÍCI A TO V ZLOŽENÍ  

P. Č. DRUH 
ORG. ZAČL.  

/ JEDN. / 
POČET  

1. POČET ČIAT ČATY 12 

2. POČET PRACOVNÍKOV - VLASTNÝCH PRACOVNÍCI 52 

3. POČET PRACOVNÍKOV - CUDZÍCH PRACOVNÍCI - 

4. PRACOVNÍCI D-S SLUŽBY - VLASTNÝ PRACOVNÍCI 9 

 

1. PRACOVNÍCI PRE STROJNÉ ČISTENIE 32  PRACOVNÍKOV 

2. PRACOVNÍCI PRE RUČNÉ ČISTENIE DENNÉ A NOČNÉ 20  PRACOVNÍKOV 

3. PRACOVNÍCI DISPEČERSKO - SPRAVODAJSKEJ SLUŽBY 11  PRACOVNÍKOV  

4. PRACOVNÍCI PRE OPRAVU PORÚCH TECHNIKY PRIEBEŽNE ZABEZPEČOVAŤ   2  PRACOVNÍCI 

            
 V dôsledku zákonných zmien dôjde k navýšeniu dĺžky udržiavaných chodníkov, ktoré počas zimného obdobia 

udržiavali  vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti ktoré sa nachádzajú v súvisle zastavanom 
území a hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou v celkovej dĺžke 35 252,00  m bude nutné : posilniť aj 
ručné čistenie v počte cca 30 pracovníkov ( v rámci projektov zamestnanosti z ÚPSVaR ) vrátane nákupu 
náradia a nákupu vhodných nádob na posypový materiál. 

 Dispečersko-spravodajská služba bude vykonávaná v budove BAPOS m. p. Bardejov na Ul. Štefánikova 786, 
085 01 Bardejov jedným smenovým majstrom zimnej údržby. Nástup do služby je o 18:00 hod., ukončenie 
služby je o 18:00 hod. nasledujúceho dňa. Prvotná evidencia o priebehu zimnej údržby bude vedená v denníku 
„POVETERNOSTNÁ SITUÁCIA ZIMNEJ ÚDRŽBY“. V denníku sa bude zaznamenávať : 

 stav pracovníkov a pridelené mechanizmy 
 dĺžka odoraných úsekov  
 správy o vývoji počasia  
 posypové úseky a miesta 

 V čase bežnej pracovnej doby (06:00 hod. do 14:00 hod.) preberá  dispečersko-spravodajskú službu a riadenie 
prác majster HS 401 Msk a vedúci oddelenia techniky a služieb BAPOS m. p. Bardejov. 

 Pracovník vykonávajúci dispečersko-spravodajskú službu bude v plnej miere zodpovedať za výkon zimnej 
údržby v zmysle mestského operačného plánu a príslušných právnych predpisov. Rádiové spojenie je 
zabezpečené prostredníctvom vysielačiek. Nákladné vozidlá, sypače a traktory sú vybavené pevne 
zabudovanými vysielačkami. 

 Ostatná dopravná technika bude mať k dispozícii prenosné vysielačky. S centrálnou vysielačkou, ktorá je 
umiestnená v dispečerskej miestnosti Bardejovského podniku služieb BAPOS m. p. Bardejov, Ul. Štefánikova 
786, 085 01Bardejov budú v spojení ostatné pevne zabudované a prenosné vysielačky 

 

ODVOZ   SNEHU : 

 V prípade napadnutia väčšieho množstva snehu bude m. p. BAPOS Bardejov realizovať jeho odvoz na určené 
plochy  (skládka v Dlhej Lúke). 

 Rozhodnutie o tom, či bude realizovaný vývoz snehu je podmienený súhlasom náčelníka mestského 
operačného štábu ZÚ a súčasne cestného správneho orgánu pre mestské komunikácie v zmysle zákona č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov na základe 
podmienok pre odstraňovanie prekážok v zmysle ustanovení zákona č. 315/1996 Z. z. Vývoz snehu sa 
uskutoční za podmienky, že budú splnené tieto kritériá pre vývoz: 

 zúženie jazdného pruhu komunikácie 
 zníženie kapacity odstavnej plochy 
 nie je prípustný iný spôsob zabezpečenia zjazdnosti komunikácií (napr. na jednu stranu komunikácie a 

pod.) 
 musí byť zohľadnený dopravný význam komunikácií     

 
 



STAROSTLIVOSŤ O PRACOVNÍKOV : 

 Stanovišťom pracovnej čaty, ktorá bude vo výkone zimnej údržby, je miestnosť v budove m. p. BAPOS na Ul. 
Štefánikovej 786 v Bardejove - č. t. 4860511.  

 Stanovište pre výkon zimnej údržby ručným čistením v úsekoch, kde nie je možné použiť techniku, bude 
umiestnené v objekte m. p. BAPOS Bardejov, na Ul. Stocklova, č. t  0902061103 

 Osobné ochranné pomôcky sa budú poskytovať podľa platných právnych predpisov a vnútropodnikových 
predpisov BAPOS m. p. Bardejov. 

 
 

NÁHRADNÉ PRÁCE : 

V PRÍPADE NEDOSTATOČNÉHO VYUŽITIA PRACOVNÍKOV Z BUDÚ PRE NICH PRIPRAVENÉ TIETO NÁHRADNÉ PRÁCE:                                                                                             

P.Č. ČINNOSŤ 

1. PRIEBEŽNÁ ÚDRŽBA TECHNIKY PRE ZÚ 

2. VÝVOZ SNEHU – KRIŽOVATKY, PARKOVISKA, TRŽNICE, ULICE, VOĽNÉ PRIESTSRANSTVÁ, DETSKÉ IHRISKÁ 

3. 
OREZÁVANIE STROMOV A KROV PRI DOPRAVNÝCH ZNAČKÁCH, VEREJNOM OSVETLENÍ, SCHODNOSŤ, ZJAZDNOSŤ, 
RUČNÉ ODVODŇOVANIE  CHODNÍKOV A MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ 

4 VÝROBA SOĽANKY 

5. VÝPOMOC PRI MONTÁŽI A DEMONTÁŽI VIANOČNEJ VÝZDOBYA KULTÚRNYCH PODUJATÍ. 

6. OPRAVA  A VÝROBA DZ, ŠABLÓN PRE VDZ. 

7. OPRAVA PRÍSTREŠKOV MHD A ZÁBRADLÍ 

8. ČISTENIE ULIČNÝCH VPUSTI, CESTNÝCH MREŽÍ, RIGOLOV. 

9. PRÍPRAVA A ÚDRŽBA JARNEJ A LETNEJ TECHNIKY 

10. VÝPOMOC PRI ZABEZPEČOVANÍ ÚLOH NA INÝCH HS V RÁMCI M.P. BAPOS 

 
ZABEZPEČENIE  KALAMITNÝCH  SITUÁCIÍ: 

V prípade vzniku kalamitných situácií je zabezpečené v prvom rade nasadenie vlastných kapacít z ostatných činností 
zodpovednej organizácie m. p. BAPOS Bardejov. V ďalších stupňoch kalamitných situácií (II. a III.) sa využijú 
kapacity dodávateľských organizácií na zmluvnom vzťahu. 
 
 

 
4.     TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 

 
     DO VÝKONU ZIMNEJ ÚDRŽBY BUDE ZARADENÁ TÁTO DOPRAVNÁ TECHNIKA:  

P.Č. DRUH  JEDNOTKA MNOŽSTVO 

1. 
NÁKLADNÁ DOPRAVA  - VLASTNÁ KS 6 

NÁKLADNÁ DOPRAVA  - CUDZIA KS - 

2. 
TRAKTORY - VLASTNÉ KS            6 +  MZ8 

TRAKTORY - CUDZIE KS - 

3. 

MULTIKÁRY - VLASTNÉ KS 2 

MULTIKÁRY - CUDZIE KS - 

ODHRŇOVACIE  A  POSYP. VOZ  JDeere -  VLASTNÉ KS 1 

ODHRŇOVACIE  A  POSYP. VOZ  Ladog  -  VLASTNÉ KS 2 

4. 
PLUHY - PREDSADENÉ KS 8 

PLUHY - VLEČNÉ KS 6 

5. 

NAKLADAČE  - VLASTNÉ KS 2 

NAKLADAČE  - CUDZIE KS - 

NAKLADAČE UNC ODHRŇOVAČE KS 2 

6. MALÉ NÁKLADNÉ VOZIDLO  H1 - VLASTNÉ KS 1 



 
 

 
 V súčasnosti prebieha sfunkčnenie nadstavieb techniky a príprava doplnkov pre zimnú údržbu.  
 V dôsledku zákonných zmien dôjde k navýšeniu dĺžky udržiavaných chodníkov, ktoré počas zimného obdobia 

udržiavali  vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti ktoré sa nachádzajú v súvisle zastavanom 
území a hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou v celkovej dĺžke 35 252,00  m bude nutné : doplniť 
techniku  (malý  komunálny traktor s radlicou a rozmetadlom posypového materiál) 

 

 

 

5. MATERIÁLOVÉ   ZABEZPEČENIE 
 

Pre zabezpečenie zjazdnosti ciest, schodnosti chodníkov a ostatného cestného príslušenstva je potrebné zabezpečiť : 
posypový materiál v nasl. množstvách:   

 POSYPOVÝ MATERIÁL  - PREDPOKLADANÝ NÁKUP: 

P.Č. DRUH JEDNOTKA MNOŽSTVO 

1. INERTNÝ MATERIÁL   m3 700 

2. CHEMICKÝ MATERIÁL   t 400 
 

 Skládka posypového materiálu sa nachádza v objekte bývalých skleníkov na Ul. Orechová v Bardejovskej Novej 
Vsi. Inertný materiál sa momentálne naváža z firmy IS LOM Maglovec na určenú skládku inertného 
materiálu v Bardejovskej Novej Vsi. Predpokladaný termín ukončenia návozu inertného posypového materiálu je 
30.10.2018.  

 Chemický materiál je zmluvne zabezpečený s firmou MoneXy s.r.o. Bratislava a bude navážaný priebežne podľa 
potreby. Prvá dodávka chemického materiálu v množstve 100 tón bude realizovaná do 30.10.2018, následne 
podľa potrieb na základe tel. alebo e-mailovej objednávky . 

 Soľanka – rozpustená soľ pre lepšiu účinnosť posypovej priemyselnej soli bude vyrábaná v priestore m. p. 
BAPOS na Ul. Štefánikova 786 v Bardejove. 

 

 
 

 

NÁVRH  NA  UZNESENIE : 

Mestská rada v Bardejove po prerokovaní TECHNICKO-ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA ÚDRŽBY MESTSKÝCH 
KOMUNIKÁCIÍ,  CHODNÍKOV  A  VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV  V  ZIMNOM OBDOBÍ  2018-2019  odporúča  primátorovi  mesta:      

A/     SCHVÁLIŤ : 
1. MESTSKÝ OPERAČNÝ PLÁN ÚDRŽBY MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V ZIMNOM 

OBDOBÍ  2018 – 2019 
 

2. MESTSKÝ OPERAČNÝ ŠTÁB ZIMNEJ ÚDRŽBY V ZLOŽENÍ :    

P.Č. 
PRACOVNÍCI PRACOVISKO BYDLISKO 

PRIEZVISKO A MENO FUNKCIA ADRESA TELEFÓN ADRESA TELEFÓN 

1. Ing. Mikuláš SEREČUN náčelník MsÚ Bardejov 
054/4862171 
0902 935789 

M. Benku 18 0902 935789 

2. Ing. Ondrej HAVÍR  tajomník MsÚ Bardejov 054/4862174 Gorkého 5 0910 685720 

3. Marián NOVICKÝ člen 
BAPOS m. p. 
Bardejov 

0903 641682 L. Novomeského 14 0903 641682 

4. Ing. Vladimír SADOVSKÝ  člen SAD Prešov 054/4880232 Nižná Voľa 46 0902 962818 

5. Ing. Ivan HOST člen 
OkÚ pre CD a PK  
Bardejov 

054/4885575 Stocklova 36 0915 743296 

6. Ing. por. Stanislav BALÁŽ člen 
OR PZ - ODI PZ 
Bardejov 

0961 843511 
158 

Šiba  0911 609219 

7. Mgr. Milan HOŠKO  člen MsPO Bardejov 
054/4882666 
159 

Dlhý rad 25 0905 272973 

     
 

7. 
BULDOZÉRY - VLASTNÉ KS - 

BULDOZÉRY  - CUDZIE KS - 



B/     ULOŽIŤ : 

1.  NÁČELNÍKOVI  MESTSKÉHO OPERAČNÉHO  ŠTÁBU  ZÚ  V BARDEJOVE  A  RIADITEĽOVI  m. p. BAPOS  BARDEJOV 

 

 zabezpečiť výkon ZÚ mestských komunikácií, chodníkov a verejného priestranstva v zmysle  MESTSKÉHO 
OPERAČNÉHO PLÁNU ÚDRŽBY MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV 
V ZIMNOM  OBDOBÍ 2018-2019 a TECHNICKO-ORGANIZAČNÉHO ZABEZPEČENIA ÚDRŽBY MESTSKÝCH 
KOMUNIKÁCIÍ, CHODNÍKOV A VEREJNÝCH  PRIESTRANSTIEV  V  ZIMNOM  OBDOBÍ 2018-2019 

 

2.  NÁČELNÍKOVI  MESTSKEJ  POLÍCIE 

 
 zabezpečiť  počas  zimnej   údržby  2018- 2019  kontrolu  dodržiavania   povinností riadneho  a  včasného  čistenia  

a posypávania chodníkov na území  mesta  a jeho častí vlastníkmi a užívateľmi priľahlých nehnuteľností 

T :   do 31. 3. 2019 

 
3.  RIADITEĽOVI  m. p. BAPOS  BARDEJOV 

 
 zabezpečiť  skládku  vyvážaného  snehu z MsK a parkovísk. Určenie miesta  skládky snehu prerokuje s odd. ŽP 

MsÚ Bardejov, ktoré ju písomne určí  

T :   do 31. 10. 2018 

 
C/     POŽIADAŤ: 

1. RIADITEĽA OKRESNÉHO DOPRAVNÉHO INŠPEKTORÁTU V BARDEJOVE : 

 

 o zaistenie informovanosti členov dopravnej polície o organizácii a riadení údržby mestských komunikácií, chodníkov 
a verejných priestranstiev v zimnom  období 2018-2019 na území mesta Bardejov a jeho častiach 

 k  vyšetrovaniu   dopravných   nehôd   a   úrazov   chodcov,  kde  bude   dôvodné podozrenie,  že  k týmto  došlo  z 
 príčiny nedostatočného výkonu ZÚ, prizývať na miesto nehody  zodpovedných  pracovníkov organizácie 
vykonávajúcej zimnú  údržbu 

 zvýšiť  kontrolnú  činnosť  v  cestnej  premávke  so  zameraním  na  dodržiavanie spôsobu  jazdy, technickej  
spôsobilosti  a vybavenia motorových vozidiel zimným výstrojom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tento materiál obsahuje 7 strán textu. 
 


