
Dôvodová správa 

Operačný plán zimnej služby na území Prešovského samosprávneho kraja pre obdobie 

2017/2018 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“). Je vypracovaný a pojednáva o základných atribútoch ZÚC vo 

väzbe na zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 

predpisov v zmysle Technických podmienok TP 8/2013 Prehliadky, údržba a opravy cestných 

komunikácií pre diaľnice, rýchlostné cesty a cesty, ktorých sa dotýkajú opatrenia na  zabezpečenie 

zimnej údržby ciest na cestách. 

„Operačný plán zimnej údržby ciest na území PSK pre obdobie 2017/2018“ je základným 

dokumentom pre ZÚC, v ktorom sú obsiahnuté podrobné informácie týkajúce sa zabezpečenia ZÚC, t.j. 

zamestnanecké kapacity, predpokladané potreby a  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 3 035,65 km ciest (z celkovej dĺžky 3 105,59 km), z toho pre NDS, a.s. 

(rýchlostná cesta R4 a I/18) - 7,35 km, pre SSC, IVSC Košice I. triedy a ostatné  652 km, II. triedy 524 

km a III. triedy 1 857 km. Správa a údržba ciest PSK (ďalej ako „SÚC PSK“)  bude ďalej udržiavať aj 

účelové komunikácie v dĺžke 3,47 km. Vypracovaniu operačného plánu a k samotnej príprave zimnej 

služby predchádzalo schválenie Technicko – organizačných opatrení na prípravu zimnej služby 

v podmienkach  SÚC PSK. 

V porovnaní s predchádzajúcim zimným obdobím 2016/2017 dochádza v operačnom pláne k  

úpravám na 4 okruhoch strediska Bardejov – zmena posypového materiálu z inertného na chemický. Pre 

stredisko Prešov - Záborské pribudol do údržby obchvat Prešova – I/18 ZVL križovatka - Pod 

Kamennou Baňou - Nábrežná komunikácia , ktorý je v správe SSC Bratislava. Celkovo je vytvorených 

107 zásahových  okruhov, na ktorých bude nasadených 107 posypových vozidiel. Štandard zimnej 

služby zostáva na úrovni predchádzajúcich sezón, s ohľadom na potreby zabezpečenia dopravnej 

obslužnosti územia Prešovského samosprávneho kraja. Predchádzajúca zimná údržba ciest v sezóne 

2016/17, hlavne zostatky skladových zásob posypových materiálov – chemický materiál cca 4300 t, 

inertný materiál cca 26 400 t a rozpočet pre rok 2017 vytvorili priaznivé možnosti v predzásobení 

posypovými materiálmi v roku 2017 na predpokladanú spotrebu pre aktuálnu blížiacu sa zimnú sezónu 

2017 – 2018 na úroveň 70 % celkového predpokladaného objemu chemického posypového materiálu 

a 100% inertného posypového materiálu.. Chemický posypový materiál bude na strediská dovážaný 

priebežne. Okrem posypových materiálov sú ďalšie hlavné položky pre vynaloženie finančných 

prostriedkov z rozpočtu pre zabezpečenie zjazdnosti v zimnom období pohonné hmoty, mzdové 

prostriedky, vrátane odvodov, energie a ostatné režijné položky .  

 


