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OOppeerraaččnnýý    pplláánn    zziimmnneejj    úúddrržžbbyy  

 

 

     Operačný plán zimnej údržby je spracovaný na základe zákona č. 135/61 Zb. o pozemných 

komunikáciách /Cestný zákon/ v znení neskorších predpisov, zákona 369/1990 Zb. 

o obecnom zriadení,  v zmysle nariadení mesta a na základe  zmluvy o vykonávaní zimnej 

údržby a čistení mesta. 

 

1. Operačný štáb zimnej služby (OŠZS) 

 

     OŠZS riadi a kontroluje zimnú údržbu v meste a to hlavne pri kalamitných a iných 

mimoriadnych situáciách. 

Zloženie OŠZS: 

Meno:                            Povolanie:  Funkcia: Č. tel.: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ing. Rybárik Ján       primátor MsÚ Rajec  predseda štábu  0905 255 468 

                                                                                                                  041/5076521 

 

Ing. Jasenovec Ján, PhD. prednosta MsÚ Rajec       člen                             0907 884 346  

   041/5076517 

 

Bc. Tomčíková Júlia   ved. odd. výstavby MsÚ tajomník  0918 592 964 

   041/5076522 

  

Krajči Martin                     vodič MsÚ                        člen                0915 722 328 

    

Filo Viktor                          vodič MsÚ                        člen                            0905 435 721 

 

Záň Ľubomír        živnostník Kunerad 193    člen  0904 470 273 

  zmluvný dodávateľ   

 

Albert  Štefan            odd. výstavby MsÚ           člen     0905 368 065                                                                                                                     

 041/5076523 

  

Rybáriková Andrea    odd. výstavby MsÚ           člen      0915 348 200 

  041/5076512 

 

Ing. Ťažký Rastislav   náčelník MsP                    člen   0918 850 842 

 

 

 

 



1.1. Zoznam organizácií poskytujúcich 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 OŠZS, zabezpečiť mechanizmy 

a ľudí, pričom MsÚ Rajec využíva ustanovenie zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. 

 

       Pokiaľ odporučí OŠZS o ďalšej technike alebo občanoch, resp. pracovníkoch závodov 

o povinnosti nastúpiť na odstraňovanie kalamitnej situácie, sú títo povinní poskytnúť techniku 

i ľudí za odplatu na základe nariadenia primátora mesta Rajec. 

 

Podniky a organizácie, ktoré poskytnú techniku pri kalamitných situáciách: 

Názov podniku:                                  Druh techniky: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dolkam Šuja a.s.  1 x kolesový nakladač KOMATSU WA-370 

                             

 

K.S.R. Rajec                      1x nakladač VOLVO 150 

závod Rajec Baranová 

 

Združenie  obcí                       1x nakladač KRAMER 

Rajecká dolina                        1x nákladné. auto MAN 

 

Prípadné zmeny sa upresnia počas zimného obdobia. 

 

1.2.    Stupne aktivity 

     Za mimoriadnych poveternostných podmienok sa určujú tieto stupne aktivity : 

I. stupeň – stav bdelosti - MsÚ Rajec, Krajči Martin,  Filo Viktor a zmluvne zaviazaný                                 

Záň Ľubomír, Kunerad 270 

II. stupeň – stav pohotovosti /vyhlasuje MsÚ Rajec a OŠZS/ 

III. stupeň – stav ohrozenia /vyhlasuje primátor mesta Rajec/ 

 

     Pri III. stupni - stav ohrozenia – sú povinné organizácie poskytnúť mechanizmy, ako je 

uvedené v bode 1.1. tohto operačného plánu o čom budú písomne upovedomené! 

 

2.  Zabezpečenie  údržby 

     2.1.   Hlavná údržba na miestnych komunikáciách bude zabezpečovaná prostredníctvom 

MsÚ Rajec vozidlom Mercedes Unimog U400, ktorý je vybavený radlicou a posýpačom. 

V prípade potreby bude zimná údržba zabezpečovaná aj prostredníctvom živnostníka 

Ľubomíra Záňa, ktorý je  zmluvne zaviazaný vykonávať ZÚ v meste Rajec a má v náplni 

práce zabezpečovať v zmysle zákona o pozemných komunikáciách zimnú údržbu miestnych 

komunikácií na území mesta /traktor s radlicou a UNC nakladač/. 

     Údržba miestnych komunikácií v meste Rajec a pridružených častiach je rozdelená podľa 

dôležitosti do kategórií tak, aby boli preferované trasy s pravidelnou premávkou. 



1.K a t e g ó r i a : 

- 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 

- chodník pred Poliklinikou + parkovisko pri poliklinike 

- okolo kostola /ranné večerné hodiny/ 

- Námestie A. Škrábika /prístupová cesta do KSš/  

- ul. Lipová /cesta ku Gymnáziu/ 

- ul. Zakamenica  
 

1. Kategória musí byť zjazdná max. za 3 hodiny. 

 

2 . K a t e g ó r i a : 

- ul. Športová 

- ul. Porubská /po Ev. cintorín, p. Stanková /  

- ul. Obrancov mieru 

- ul. Sama Chalúpku 

- ul. 1. mája 

- ul. Janka Kráľa  

- ul. Záhradnícka  

- ul. Šafárikova + ul. okolo Kľaku 

- ul. Nádražná – bočná  

- ul. Partizánska – bočná 

 

2. Kategória musí byť zjazdná max. za 7 hodín. 

 

3.  K a t e g ó r i a : 

- sídlisko Juh IBV I – Frivaldského, Jilemnického, Benkova, Plávkova 

- 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  

- ul. Hviezdoslavova, Švermová,  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 

- Krivín – po dvor 

- Vojtová  - hlavný ťah k rodinným domom 

- bytový dom Hollého 202/49 /Medika/ 

- záhradkárska osada k vodojemu – podľa potreby  

 

     3.  Kategória musí byť zjazdná max. za 10 hodín. 

 

     4.  Kategória – Ostatné komunikácie :  

- chodník krížom cez sídlisko Sever /od VÚB po polikliniku / 

- chodník na Kostolnej ulici od bývalej ZUŠ po p. Lednického 

- chodník od ul. Javorovej po Gymnázium 

- chodník na ul. Hollého – Bystrická /Špánik / 

 

5.Kategória – Ostatné komunikácie – udržiavané  UNC:  

- chodník od Vinuty po autobusovú zástavku – okolo futbalového ihriska  

- chodník od f. ROSS po VÚB 

- spojovací chodník krížom od ul. Hollého  po ul. Javorovú /Gymnázium/ 

- okolo Kultúrneho domu + dvor 

- parkovisko pri MsÚ + dvor MsÚ 

- dočistenie parkoviska pri Poliklinike 

- chodník Nádražná okolo parku /Holbička/ 

- chodník krížny Námestie od Jednoty po Dubovú 

- čistenie a sprístupnenie kontajnerov na komunálny odpad 

- chodník pri klube dôchodcov 

- hlavný chodník na mestskom cintoríne po prvý schod 

- chodník na Evanjelickom cintoríne 

- zastávka Hollého /pri križovatke ul. Lipová/ 

- chodník Lipová 

- spojovací chodník okolo škôlky 1. mája – Obrancov mieru 

- chodník Hurbanová pri Anexe 

- parkovisko na ul. S. Chalúpku 1088,1089 

 

 

 

2.2. Mestský úrad Rajec – odd. výstavby  



              prostredníctvom pracovníkov údržby zabezpečujú  zimnú údržbu nasledovne :  

-  autobusové zastávky 

-  dočistenie okolo kontajnerov  

-   lávky cez rieku Rajčanku  

- chodníky na moste /ul. Hurbanova/,  na Námestí,  hlavné chodníky na cintorínoch  /za 

kostolom, Evanjelický/. 

 

 

 

        2.3. Správa a údržba ciest Žilina -  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. 51816     ul. Kmeťova      100 m 

- III. 51816     ul. Hurbanova                     150 m   

- III. 51816     ul. Jánošíkova – časť             150 m  

- III. 51816     ul. Moyzesova                    1 900 m 

 

2.4. Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľnosti 

     Závady  v  schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza 

v zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, sú povinní bez 

prieťahov odstraňovať vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností a taktiež 

zodpovedajú za škody, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom. 

 

2.5. Mestská polícia 

     Spolupracuje s OŠZS a zabezpečuje, aby autá parkujúce na miestnych komunikáciách  

neohrozovali a nesťažovali ich údržbu. 

 

3. Zabezpečenie  zjazdnosti 

     Zjazdnosť  bude zabezpečovaná hlavne pluhovaním už od vrstvy snehu 3 cm a posypom. 

Na  komunikáciách 3., 4. 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.  

 

4. Odvoz snehu 

     Vypluhovaný a vyhrnutý sneh sa bude odvážať na základe pokynov OŠZU podľa potreby 

a   z dôvodu zabezpečenia zjazdnosti a plynulosti cestnej premávky. 

 

5. Dopravné prostriedky a materiál 



     Posypový materiál bude zabezpečený priamo na základe objednávky u Správy ciest ŽSK, 

stredisko Rajec. Posypový materiál pre ručnú údržbu sa nachádza v objekte areáli MsÚ. 

  

Vozidlá na zimnú údržbu: 

- špeciálne vozidlo Mercedes U 400 s radlicou a sypačom                               

- nakladač BOBCAT 185 TURBO / UNC/ 

- 1x traktor Z 7245 s radlicou, sypačom, prípadne s vlečkou 

- nákladné auto Tatra 

 

6.   Dokladovanie  prevedenej  údržby 

     Fakturovanie prevedenej údržby bude vykonané raz za dva týždne k čomu bude priložená 

presná špecifikácia. Od 01.11.2017 do 31.03.2018 budú poverení členovia OŠZS 

zabezpečovať pohotovosť.  

Tento operačný plán schválil primátor mesta. 

 

V Rajci, dňa  10. októbra  2017 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Ján Rybárik v.r. 

                   primátor mesta Rajec 

 

 

 

 

Operačný plán bude zverejnený na web stránke mesta.  


