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1. ÚVOD
Zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov v meste Rajec bude zabezpečovaná prostredníctvom
Technických služieb mesta Rajec, s.r.o. “r. s. p.“ Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec.
Základným organizačným a riadiacim dokumentom zimnej údržby je tento Spoločný operačný plán
zimnej údržby, ktorý rieši nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov pre bežné klimatické
podmienky a pre mimoriadne klimatické podmienky (kalamitné stavy).
Príprava zimnej údržby a jej výkon sú zabezpečované v zmysle zákona č.135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách v znení neskorších predpisov (cestný zákon), ktoré vytvárajú organizačné a technické
podmienky pre zabezpečenie zjazdnosti ciest i pri veľmi sťažených klimatických podmienkach zimného
obdobia.
Konkrétny dátum začiatku a ukončenia zimnej údržby stanoví náčelník operačného štábu zimnej údržby
vzhľadom na klimatické podmienky. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok operačný štáb
zimnej údržby určí termín začiatku a ukončenia zimnej údržby mimo dohodnutých termínov v operačnom
pláne.
Predpokladaný začiatok zimnej údržby je 1. novembra 2021 a predpokladané ukončenie 31. marca 2022.
Skutočný začiatok a ukončenie zimnej údržby stanovuje operačný štáb zimnej údržby podľa počasia.
Začiatok zimnej údržby je stanovený vyhlásením pracovnej pohotovosti pre zimnú údržbu.
2. RIADENIE ZIMNEJ ÚDRŽBY
2.1 Operačný štáb zimnej údržby
Operačný štáb zasadá v mimoriadnych prípadoch podľa uváženia a na príkaz jeho náčelníka alebo
zástupcu náčelníka. Operačný štáb zimnej údržby vydáva rozhodnutia a kontroluje zimnú údržbu v meste
a to hlavne pri kalamitných a iných mimoriadnych situáciách. Členovia operačného štábu zimnej údržby
Mesta Rajec sú v plnej miere oprávnení kontrolovať plnenie úloh výkonného štábu zimnej údržby.
Operačný štáb zimnej údržby sa skladá:
• náčelník operačného štábu
• zástupcovia náčelníka operačného štábu
• členovia štábu
2.1.1 Zloženie operačného štábu zimnej údržby na obdobie 2021/2022:
Meno:

Pracovná pozícia:

Funkcia v štábe:
Náčelník štábu

Telefónne
číslo:
0917 592 385
041/5076519

Ing. Milan Lipka

Primátor mesta

Štefan Albert

Vedúci údržby komunikácii Zástupca náčelníka štábu
a objektov TSMR
Vedúci zimnej údržby

0905 368 065

Boris Jančík

Vedúci údržby zelene
TSMR

Člen
Zástupca vedúceho zimnej údržby

0915 348 200

Mgr. Adrián Begáň

Náčelník MsP

Člen

0918 850 842
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Ing. Peter Kardoš

riaditeľ TSMR

Ján Pauliny

vodič TSMR

Miloslav Chovan

vodič TSMR

Ľubomír Záň

Externý dodávateľ

Rastislav Martinec

vodič TSMR

Ján Frnka

vodič TSMR

Člen
Člen
Vodič zimnej údržby miestnych
komunikácii
Člen
Vodič zimnej údržby miestnych
komunikácii
Člen
Vodič zimnej údržby miestnych
komunikácii
Člen
Vodič zimnej údržby miestnych
chodníkov
Člen
Vodič zimnej údržby miestnych
chodníkov

0948 303 295

0915 722 328

0915 722 328

0904 470 273

0907 622 896

0907 761 433

2.1.2 Povinnosti vedúceho zimnej údržby
Vedúci zimnej údržby riadi, organizuje a zabezpečuje dodržanie operačného plánu, zabezpečuje
súčinnosť medzi jednotlivými pracovníkmi a prípadnými externými dodávateľmi služieb, riadi a
kontroluje prácu vodičov zimnej údržby.
Koordinuje so zástupcom vedúceho zimnej údržby prácu pracovníkov ručnej zimnej údržby a preberá
jeho povinnosti a zodpovednosti v prípade jeho zastupovania.
Zodpovedá za:
• preškolenie zamestnancov zaradených do zimnej údržby o spoločnom operačnom pláne, zaradení
zamestnancov do pohotovosti, ako aj doterajšími negatívnymi a pozitívnymi skúsenosťami s
výkonom zimnej údržby,
• sledovanie vývoja počasia,
• určenie spôsobu nasadenia prostriedkov pre výkon zimnej údržby a určenie technologického
postupu závislosti na vývoji počasia,
• povolanie na pracovisko pracovníkov zaradených do zimnej údržby,
• pravidelne kontrolovanie stavu komunikácií a chodníkov,
• zabezpečenie posypového materiálu,
• zabezpečenie údržby vozidla a mechanizmov zimnej údržby, ktorá nie je v kompetencii vodiča,
• okamžite zabezpečenie odstránenia porúch na mechanizmoch vykonávaných zimnú údržbu, v
prípade poruchy väčšieho rozsahu zabezpečenie náhradných mechanizmov,
• pri zistení poškodenia komunikácie (cesta, chodník a pod.), ktoré by ohrozovalo zdravie,
bezpečnosť alebo majetok občanov, zabezpečuje označenie miesta poškodenia výstražným
dopravným značením, napr. dopr. kužeľ, zábrana, obmedzenie rýchlosti, nerovnosť vozovky.
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2.1.3 Povinnosti zástupcu vedúceho zimnej údržby
Zástupca vedúceho zimnej údržby riadi a kontroluje prácu pracovníkov ručnej zimnej údržby.
Zodpovedá za:
• riadenie práce pracovníkov ručnej zimnej údržby,
• preberá povinnosti a zodpovednosti vedúceho zimnej údržby počas jeho zastupovania.
2.1.4 Povinnosti vodiča zimnej údržby miestnych komunikácii a chodníkov
Vodič zimnej údržby miestnych komunikácii a chodníkov vykonanie údržbu komunikácii a chodníkov na
pridelených mechanizmoch podľa pokynov vedúceho výkonného štábu zimnej údržby prípadne jeho
zástupcu.
Zodpovedá za:
• vykonanie údržby komunikácii a chodníkov podľa pokynov vedúceho výkonného štábu zimnej
údržby prípadne jeho zástupcu,
• evidovanie jázd vykonaných počas zimnej údržby,
• informovanie prípadne prizvanie vedúceho výkonného štábu zimnej údržby k vyšetrovaniu
dopravnej nehody,
• vykonávanie preventívnej údržby vozidla a mechanizmov zimnej údržby podľa pokynov
vedúceho výkonného štábu zimnej údržby,
• okamžité informovanie vedúceho výkonného štábu zimnej údržby o poruchách na mechanizmoch
vykonávaných zimnú údržbu,
• informovanie vedúceho výkonného štábu zimnej údržby o iných problémoch prípadne podnetoch,
ktoré sa vyskytnú počas vykonávania zimnej údržby.
2.1.5 Povinnosti pracovníkov ručnej zimnej údržby chodníkov a ostatných verejných priestranstiev
Pracovníci ručnej zimnej údržby chodníkov a ostatných verejných priestranstiev vykonávajú zimnú
údržbu ručnými nástrojmi a mechanizmami na chodníkoch a ostatných verejných priestranstiev podľa
pokynov zástupcu vedúceho výkonného štábu zimnej údržby.
Zodpovedá za:
• vykonanie údržby a ostatných verejných priestranstiev chodníkov podľa pokynov zástupcu
vedúceho výkonného štábu zimnej údržby prípadne vedúceho výkonného štábu zimnej údržby,
• okamžité informovanie vedúceho výkonného štábu zimnej údržby o poruchách na nástrojoch a
mechanizmoch vykonávaných zimnú údržbu,
• informovanie vedúceho výkonného štábu zimnej údržby o iných problémoch prípadne podnetoch,
ktoré sa vyskytnú počas vykonávania zimnej údržby.
2.1.6 Povinnosti pracovníkov zaradených do domácej pohotovosti
• Počas pracovnej pohotovosti zdržiavať sa mimo pracoviska tak aby bol pracovník
zamestnávateľovi ľahko dostupný prostredníctvom telefonického spojenia na nim uvedenom
telefónom čísle, byť pripravený na výkon práce a byť schopný dostaviť sa na pracovisko
najneskôr do 1 hodiny od povolania na výkon práce.
• Počas pracovnej pohotovosti dodržiavať pracovnú disciplínu, t. j. plniť si všetkých povinnosti
vyplývajúce pre zamestnanca z pracovného pomeru. Za závažné porušenie pracovnej disciplíny
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zamestnancom sa považuje najmä požitie alkoholických nápojov a omamných látok počas
pracovnej pohotovosti, neospravedlnené nenastúpenie do práce na základe príkazu nadriadeného,
nedostupnosť zamestnávateľovi.
2.1.7 Povinnosti zamestnancov nezaradených do domácej pohotovosti
• V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok rátať s možnosťou povolania na pracovisko.
2.2 Organizácie poskytujúce techniku pri kalamitných situáciách
V prípade kalamitnej situácie a po vydaní nariadenia primátorom mesta Rajec sú všetky organizácie
uvedené v tomto bode povinné riadiť sa pokynmi operačného a výkonného štábu zimnej údržby,
zabezpečiť mechanizmy a ľudí, pričom mesto Rajec využíva ustanovenie zákona o obecnom zriadení č.
369/1990 Zb.
2.2.1 Podniky a organizácie, ktoré poskytnú techniku pri kalamitných situáciách:
Názov podniku:

Druh techniky:

Dolkam Šuja, a.s.

1 x kolesový nakladač KOMATSU WA-370
1 x nakladač KRAMER
1 x nákladné auto MAN

Združenie obcí Rajecká dolina

3. VYKONÁVANIE ZIMNEJ ÚDRŽBY
3.1 Základné prvky zimnej údržby
3.1.1 Vyhlásenie stupňa aktivity
Za mimoriadnych poveternostných podmienok sa určujú tieto stupne aktivity:
I. stupeň – stav bdelosti
II. stupeň – stav pohotovosti /vyhlasuje výkonný štáb zimnej údržby/
III. stupeň – stav ohrozenia /vyhlasuje operačný štáb zimnej údržby/ – organizácie sú povinné
poskytnúť mechanizmy, ako je uvedené v bode 2.2 tohto operačného plánu, o čom budú písomne
upovedomené!
3.1.2 Zabezpečenie zjazdnosti
Zjazdnosť bude zabezpečovaná hlavne pluhovaním už od vrstvy snehu 3cm a posypom. Na
komunikáciách 3. kategórie sa bude zimná údržba zabezpečovať až po ukončení prác a spojazdnení
komunikácií 1. a 2. kategórie. Použitý posypový materiál bude výhradne dolomitový piesok. Za zvlášť
mimoriadnych podmienok sa bude vykonávať chemický posyp soľou.
3.1.3 Odvoz snehu
Vypluhovaný a vyhrnutý sneh sa bude odvážať na základe pokynov operačného štábu zimnej údržby
podľa potreby tak aby bola zabezpečená zjazdnosť a plynulosť cestnej premávky.
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3.1.4 Dopravné prostriedky a materiál
Posypový materiál je uskladnený v krytej hale Agroregiónu a.s. v Krivíne.
Posypový materiál pre ručnú údržbu je uskladnený v objekte areálu MsÚ.
Vozidlá na zimnú údržbu komunikácii:
• Mercedes U 400 (Unimog) s radlicou a sypačom
• Multihog CV 350 s radlicou a sypačom
• 1x traktor Z 7245 s radlicou a sypačom (Ľubomír Záň)
• V prípade potreby UNC nakladač (Ľubomír Záň)
Vozidlá na zimnú údržbu chodníkov:
• Multihog CV 350 s radlicou a sypačom
3.1.5 Dokladovanie vykonanej údržby
Dokladovanie vykonanej zimnej údržby bude realizované vystavením faktúry mestu Rajec raz mesačne,
ku ktorej bude priložená presná špecifikácia vykonanej zimnej údržby.
3.2 Zimná údržba miestnych komunikácii
Zimná údržba miestnych komunikácií bude zabezpečovaná prostredníctvom Technických služieb mesta
Rajec, s. r. o. “r. s. p.“ a prostredníctvom živnostníka Ľubomíra Záňa, ktorý je zmluvne zaviazaný
vykonávať zimnú údržbu v meste Rajec.
Údržba miestnych komunikácií v meste Rajec a pridružených častiach je rozdelená podľa dôležitosti do
kategórií tak, aby boli preferované trasy s pravidelnou premávkou:
1. Kategória – musí byť zjazdná za max. 4 hodiny:
• Námestie SNP – pred MsÚ
• pred Domom služieb
• pred obchodnými jednotkami
• krížom cez Námestie od MsÚ po poštu
• ulička poza nové obchody od námestia
• prepoj ulíc Hollého a Nádražnej až po bývalú Slovenu
• ul. Nádražná
• ul. Fučíkova po bývalé strojárne
• ul. Jánošíkova od pekárne po bývalé zberné suroviny
• ul. Štúrova
• ul. Kukučínova /okolo športovej haly/
• ul. Bielisko
• ul. Sládkovičova
• ul. M.R Štefánika až po ul. Kostolnú
• z firmy ROSS po križovatku ul. Hollého + ku Agroregiónu
• Parkovisko pri poliklinike
• Námestie A.Škrábika /prístupová cesta do KSŠ/
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•
•

ul. Lipová /cesta ku Gymnáziu/
ul. Zakamenica

2 . Kategória – musí byť zjazdná za max. 7 hodín:
• ul. Športová
• ul. Porubská /po Ev. cintorín, p. Stanková/
• ul. Obrancov mieru
• ul. Sama Chalúpku
• ul. 1.mája
• Krivín
• ul. Záhradnícka
• ul. Šafárikova + ul. okolo Kľaku
• ul. Nádražná bočná
• ul. Partizánska – bočná
• okolo kostola /ranné a večerné hodiny/
3. Kategória – musí byť zjazdná za max. 10 hodín:
• sídlisko Juh IBV I – Frivaldského, Jilemnického, Benkova, Plávkova, ul. Janka Kráľa
• sídlisko Juh IBV II – ul. Fullova, Slottova, Nerudova, Haškova, Alexyho, Mudrochova
• Turbína
• ul. Pri Rajčanke, Kollárova
• ul. Komenského - sídlisko Sever – ul. Javorová, cesta od Polikliniky po ZŠ
• ul. Smreková, Jabloňová, Ružová, Orgovánová
• ul. Lúčna
• ul. Jánošíkova okolo rieky
• ul. Hviezdoslavova, Švermova, Bystrická bočná /Husacinec/ + bytovky na kopci
• cesta na TK Veronika /po križovatku/ rozvodňa V.V.N
• prístupová cesta ku Domu smútku v Rajci sa udržiava aj na požiadanie správcov Domu smútku
• cesta k dielňam Orlovňa
• Vojtová - hlavný ťah k rodinným domom –
• bytový dom Hollého 202/49 /Medika/
• záhradkárska osada k vodojemu – podľa potreby
3.2 Zimná údržba miestnych chodníkov
Zimná údržba miestnych chodníkov bude zabezpečovaná prostredníctvom Technických služieb mesta
Rajec, s. r. o. “r. s. p.“ vozidlom Multihog CV 350 a prostredníctvom pracovníkov údržby ručnou zimnou
údržbou.
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Zimná údržba chodníkov pomocou vozidla Multihog CV 350:
1. Kategória – musí byť zjazdná za max. 4 hodiny:
• ul. Nádražná až po železničnú stanicu
• chodník pred Poliklinikou
• ul. Hollého bytovky
• ul. Hollého poliklinika
• ul. Lipová bytovky
• sídlisko Sever – uličky stredom sídliska
• ul. Štúrová
• ul. Kmeťová
• ul. Hurbanova
• ul. Sládkovičova
• Nám. SNP chodník pri parkovisku
• ul. Kostolná
• ul. Sama Chalúpku
• ul. Obrancov mieru
• ul. 1.mája
• ul. Janka Kráľa
2 . Kategória – musí byť zjazdná za max. 8 hodín:
• ul. Bystrická
• ul. Lúčna + Bystrická smerom na kúpalisko
• ul. Partizánska + cyklochodník do Šuje
• ul. Športová
• ul. Jánošíkova
• ul. Moyzesova
• Nám. SNP „pódium“
• ul. Šafaríková
• ul. Fullova okolo bytovky
• ul. Mudrochova
• ul. Fučíková po zberný dvor
• ul. Porubská po Evanjelický cintorín
Ručná zimná údržba chodníkov a ostatných verejných priestranstiev prostredníctvom pracovníkov
údržby:
• chodníky na moste ul. Hurbanova, na námestí, hlavné chodníky na cintorínoch
• autobusové zastávky
• dočistenie okolo kontajnerov
• lávky cez rieku Rajčank
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3.3 Ostatné organizácie podieľajúce sa na vykonávaní zimnej údržby
Správa ciest ŽSK – stredisko Rajec:
Zabezpečuje zimnú údržbu na štátnych cestách I., II. a III. triedy v meste.
I. 64
ul. Hollého
1 100 m
I. 64
ul. Kostolná
600 m
I. 64
ul. Partizánska
1 000 m
II. 517
ul. Bystrická
1 000 m
III. 2110
ul. Kmeťova
100 m
III. 2110
ul. Hurbanova
150 m
III. 2110
ul. Jánošíkova – časť
150 m
III. 2110
ul. Moyzesova
1 900 m
Mestská polícia Rajec:
Spolupracuje s operačný štábom a výkonným štábom zimnej údržby a zabezpečuje, aby autá parkujúce na
miestnych komunikáciách neohrozovali a nesťažovali zimnú údržbu.
Prílohy:
Príloha 1 – Mapa zimnej údržby komunikácii
Príloha 2 – Mapa zimnej údržby chodníkov a ostatných verejných priestranstiev
Rozdeľovník:
Originál - Kancelária riaditeľa
Kópia 1 – Kancelária vedúceho údržby komunikácii
Kópia 2 – 4 – vo vozidle zimnej údržby (Unimog, Multihog, Zetor)
Kópia 5 – Sekretariát MsÚ Rajec
Kópia 6 – Kancelária Náčelníka MsP
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Príloha 1 – Mapa zimnej údržby komunikácii
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Príloha 2 – Mapa zimnej údržby chodníkov a ostatných verejných priestranstiev
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