
Dôvodová správa 

 

 

   Operačný plán zimnej služby na území Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 2013/2014 

podáva základnú informáciu o systéme organizačného, strojového a materiálového zabezpečenia a 

vykonávaní zimnej údržby ciest (ďalej len „ZÚC“) na území Prešovského samosprávneho kraja (ďalej 

len „PSK“). Pojednáva o základných atribútoch ZÚC vo väzbe na zákon č.135/1961 Zb. o pozemných 

komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a zabezpečení zimnej údržby ciest na 

cestách I., II. a III.  triedy. 

   „Operačný plán zimnej údržby ciest na území PSK“ je základným dokumentom pre ZÚC, v ktorom sú 

obsiahnuté podrobné informácie týkajúce sa zabezpečenia ZÚC, t.j. zamestnanecké kapacity, 

predpokladané potreby a aktuálne stavy zásob posypových materiálov, zabezpečenie stredísk údržby 

technikou – posypovými vozidlami, strojmi a mechanizmami, technologické zásady údržby pozemných 

komunikácií a rozvrhnutie okruhov sypačov počas ZÚC. SÚC PSK realizuje v zimnom období údržbu 

na 3 014 km ciest (z celkovej dĺžky 3 079 km), z toho NDS (rýchlostná cesta R4 a I/18) - 7,35 km, I. 

triedy 628,5 km, II. triedy 515,1 km a III. triedy 1 863,5 km.  

    V porovnaní s predchádzajúcim zimným obdobím v operačnom pláne dochádza len k drobným 

úpravám týkajúcim sa trasovania a dĺžky okruhov (strediská Bardejov, Nižná Šebastová, Poprad), alebo 

zmene typu prevládajúceho posypového materiálu (oblasť Humenné – rozšírenie chemického posypu). 

Štandard zimnej služby aj napriek zložitej finančno-ekonomickej situácii a navýšeniu vstupov zostáva 

na úrovni predchádzajúcich sezón, s ohľadom na potreby zabezpečenia dopravnej obslužnosti územia 

Prešovského samosprávneho kraja. Analýza dopadov návrhu zimnej údržby ciest v sezóne 2013/14 na 

možnosti čerpania aktuálneho rozpočtu a výhľadu čerpania  rozpočtu 2013 vykazuje deficit pri 

predzásobení posypovými materiálmi, pričom v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi  budú k začiatku 

zimnej sezóny obstarané v nižšom rozsahu cca o 20 až 30 %.  Ďalšie hlavné položky finančných 

prostriedkov rozpočtu pre zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období tvoria  okrem posypových 

materiálov pohonné hmoty , mzdové prostriedky včítane odvodov, energie, ostatné režijné položky.   

 

 

 

 

 

 

 


