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1. Ú V O D 

V rámci svojej činnosti spoločnosť Ekover, s.r.o., SNP 34,  

053 61 Spišské Vlachy, IČO: 31691021 (ďalej len „Ekover s.r.o.“) bude vykonávať v meste 

Krompachy zimnú údržbu (ďalej len „ZÚ“) miestnych komunikácií, parkovísk a verejných 

priestranstiev v zimnom období 2016 / 2017 v plnom rozsahu – pluhovanie, odhrňovanie, 

posypávanie a odvážanie snehu. 

Pre plnenie týchto úloh má Ekover s.r.o. vytvorené technicko-materiálne a personálne 

podmienky. 

Organizačne bude ZÚ riadiť dispečerská služba, ktorej stanovište bude v sídle  

Ekover s.r.o., na  Maurerovej ulici č. 51 v Krompachoch. Pracovníci poverení dispečerskou 

službou budú organizovať plnenie úloh aj v období mimo pracovnej doby  

i v dňoch pracovného pokoja a sviatkov. Za Mesto Krompachy jednať vo veci ZÚ sú poverení  

Stanislav Barbuš, zástupca primátorky mesta Krompachy a Ing. Štefan Ondáš, vedúci odd. 

výstavby ŽP a TS MsÚ Krompachy. 

 Dispečerskú službu budú vykonávať formou štábu ZÚ: 
1. Ing. Jozef Perháč  - vrchný dispečer 

2. Peter Olšavský  - dispečer 

3. Ján Nunhart   - dispečer 

  

Začiatok a koniec ZÚ písomne vyhlási mesto Krompachy. V mimoriadnych situáciách  

pri neočakávanom snežení, prípadne mrznutí mimo vyhlásenej ZÚ, môže dispečer nariadiť 

údržbu komunikácií aj bez predchádzajúceho súhlasu mesta Krompachy, o čom bezodkladne 

upovedomí  primátorku mesta Krompachy. V čase jej neprítomnosti zástupcu primátorky 

mesta. 

Činnosť štábu ZÚ - pohotovosť a priebeh údržby - bude vedená písomne v denníku ZÚ. 

V prípade, že dôjde ku kalamitnej situácii a organizácia nebude schopná vlastnými silami plniť 

úlohy, za účelom zvládnutia situácie  Ekover s.r.o., zabezpečí, aby boli nasadené ďalšie 

kapacity ľudské a mechanizačné prostriedky, o čom bude okamžite informovať primátorku 

mesta Krompachy. V čase jej neprítomnosti zástupcu primátorky mesta. 

Pretože v mnohých prípadoch miestne komunikácie, verejné priestranstvá i parkoviská 

nadväzujú na chodníky patriace k nehnuteľnostiam podnikov, organizácií i občanov, ak bude 

potrebné upozorní Mestská polícia Krompachy organizácie i občanov na povinnosť zabezpečiť 

čistenie účelových komunikácií, chodníkov od snehu a prípadne následné posypávanie 

a upovedomí o tom primátorku mesta Krompachy. V čase jej neprítomnosti zástupcu 

primátorky mesta.  

Ekover s.r.o. zodpovedá za ZÚ, za zjazdnosť miestnych komunikácií, mostov, priechodnosť - 

schodnosť chodníkov, schodov, lávok pre peších a verejných priestranstiev v meste 

Krompachy, definovaných v tomto OPERAČNOM PLÁNE. 
 

2. Spravodajská služba ZÚ a jej organizácia 

 

Sústreďovanie správ o stave zjazdnosti miestnych komunikácií bude na stanovišti dispečera. 

Služba bude odovzdávaná a preberaná na dispečerskom stanovišti. Plnú zodpovednosť  

za ZÚ mimo pracovnej doby preberá službukonajúci dispečer. V pracovnej  dobe  riadi  ZÚ  

dispečer  zmeny, v prípade potreby za  spoluúčasti zástupcov mesta Krompachy. Všetka 

činnosť   bude    vedená    písomne   v   denníku   ZÚ,   ktorý   bude   obsahovať   odovzdanie 

a preberanie dispečerskej služby, hlásenie od užívateľov MK, príslušníkov mestskej polície, 

OO PZ SR Krompachy, Okresného dopravného inšpektorátu Spišská Nová Ves,  zodpovedných 
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pracovníkov mesta Krompachy a občanov, ako aj opatrenia vykonávané pre zaistenie zjazdnosti 

a tiež informáciu o počasí. 

Pre zabezpečenie ZÚ  s ohľadom na vývoj klimatických a poveternostných podmienok sa 

určujú tieto stupne aktivity: 
 

 

I. „Bežné zimné podmienky“ v ktorých sa vykonáva ZÚ v meste Krompachy podľa 

poradia dôležitosti vlastnými, prípadne zmluvne dohodnutými mechanizačnými 

prostriedkami. Vyhlasuje ich dispečer ZÚ pri: 

a/ očakávanej zvýšenej zrážkovej činnosti (podľa meteorologickej predpovede), 

mrznúcom mrholení, mrznúcom daždi, pri snežení, prípadne so zosilnením 

vetra, ktoré majú vplyv na zjazdnosť pozemných komunikácií, priechodnosť 

chodníkov a priechodov pre chodcov, 

b/ zvýšenom výskyte problémov v zjazdnosti, priechodnosti spôsobených vplyvmi 

počasia, ktoré nemôže vodič a chodec predvídať, 

c/ šmykľavosti na pozemných komunikáciách a verejných priestranstvách 

v ojedinelých miestach spôsobenej námrazou, zamrazením stekajúcej vody 

z okolia alebo vody stojacej na chodníkoch a pod. 

 

Pri bežných zimných podmienkach Ekover s.r.o.  uvádza do pohotovosti vlastné prostriedky a 

pracovné sily. V prípade potreby môžu do pohotovosti uviesť aj pracovné sily  

a prostriedky zmluvných organizácií. 

Stav bežných zimných podmienok ukončí vrchný dispečer ZÚ, ak pominú poveternostné 

podmienky a ich následky na zjazdnosť pozemných komunikácií. 

Vyhlásenie a zrušenie bežných zimných podmienok zapisuje dispečer ZÚ do denníka ZÚ. 

 

 

II.  1. stupeň kalamitnej situácie vyhlasuje vrchný dispečer ZÚ. Tu sa vykonáva údržba 

všetkými mechanizačnými prostriedkami. 

Vyhlasuje sa pri 

a) pretrvávajúcich výdatných snehových zrážkach vytvárajúcich na vozovke 

neutlačenú snehovú vrstvu nad  5 cm, tvoriacu prekážku pre motorové  vozidlá  

a nemotorové vozidlá, 

b) zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na ktorých sa vytvárajú 

snehové jazyky a záveje, a pod. v dôsledku čoho nie je prejazdná šírka jazdného 

pruhu pre každý smer jazdy a nie sú priechodné chodníky a priechody  

pre chodcov, 

c) šmykľavosti vozovky spôsobenej utlačenou snehovou vrstvou, rozmočeným 

snehom, mrznúcim mrholením, poľadovicou, mrznúcim dažďom alebo v dôsledku 

nepriaznivých klimatických pomerov vytvárajúcich problémy v zjazdnosti 

a priechodnosti väčšiny pozemných komunikácií. 

 

Vyhlásenie a zrušenie 1. stupňa kalamitnej situácie zapisuje dispečer ZÚ do denníka ZÚ. 
 

III. 2. stupeň kalamitnej situácie vyhlasuje Ing. Jozef Perháč – vrchný dispečer ZÚ, alebo   

ním poverený zástupca. Vykonáva sa všetkými mechanizačnými prostriedkami. V prípade 

potreby aj pracovníkmi, poverenými ZÚ na ručne odpratávanie snehu. 

 

Vyhlasuje sa pri: 
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a/ pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich na 

komunikáciách  neutlačenú snehovú vrstvu nad 15 cm, tvoriacu prekážku pre 

všetky motorové vozidlá a chodcov, 

b/ zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na ktorých je uvoľnená 

prejazdná šírka jedného jazdného pruhu pre oba smery bez riadenia dopravy 

a priechodnosť chodníkov a priechodov pre chodcov, 

c/ pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach, alebo silnom vetre 

vytvárajúcom na celom území mesta záveje, alebo súvislé snehové jazyky 

znemožňujúce prejazdnosť komunikácií pre iné než špeciálne vozidlá, prípadne 

znemožňujúce prekážky, ktoré je nemožné bezpečne obchádzať. 

Vyhlásenie a zrušenie 2. stupňa kalamitnej situácie zapisuje dispečer ZÚ do denníka ZÚ. 

 

3. Zoznam pracovníkov zaradených do dispečerských služieb 

spoločnosti Ekover s.r.o. : 

 

Vrchný dispečer: 

Ing. Jozef Perháč, konateľ,  bytom: Slovinky č. 250, 

     mobil: 0907 582 416, 

Dispečeri:   

Peter Olšavský   bytom Maurerova 11, Krompachy, 

     mobil: 0907 590 362, 

Ján Nunhart,    bytom: Slovinky č. 134, 

     mobil: 0907 590 135. 

 

Číslo telefónu na štáb ZÚ v spoločnosti Ekover s.r.o., Maurerova 11, Krompachy: 

053/4472390, 053/4472534. 

 

Poznámka: 

 

Dispečerská služba je rozdelená na dve zmeny. Služba jednej zmeny trvá 1 týždeň. Hotovosť 

pracovníkov jednej zmeny, ich pracovné výkony sa menia s prechodom na druhú zmenu vždy 

v pondelok ráno o 6,00 hod. 

Pri zlých poveternostných podmienkach bude pre THP pracovníkov  

Ekover s.r.o. (dispečerská služba) mimo pracovnej doby, t. j. od 14,00 do 06,00 hod. použitá 

cena v zmysle Ročnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu 

iných činností č. 19/2016 zo dňa 28.01.2015 a ceny v roku 2017 budú dojednané Ročnou 

zmluvou o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností pre 

rok 2017. 
 

4. Prehľad udržiavaných miestnych komunikácií, chodníkov, schodov, 

lávok pre peších a verejných priestranstiev 
 

a/ miestne komunikácie  Nám. slobody, ulice Hlavná, Mikuláša Šprinca,  

vrátane mostov a parkovísk: Mlynská, Slovinská, Barč-Ivana, Banská, Dolina, 

Banícka štvrť, Cintorínska, Turistická, 

Partizánska, Horská, Sadová, Maurerova, 

Lorencova, Kúpeľná, Lesnícka, Poštová, 

Robotnícka, Veterná, Štúrova, Trangusova,  

Stará Maša, SNP, Janka Jesenského, 29. augusta, 
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Hornádska, Družstevná, Rázusova, kpt. Nálepku, 

Stará cesta, mestské cintoríny, a to v zmysle 

schváleného pasportu miestnych komunikácií, 

teda nie účelové komunikácie a parkoviská 

v správe iných organizácií, 

 

b/ chodníky a schody:   časť Zemanskej pri nemocnici, sídlisko Juh,  

      Nám. Slobody, M. Šprinca, Hlavná, Lorencova, 

      Maurerova, SNP, Stará cesta, Trangusova,                                 

Štúrova, Park I, Park II,  park pred Domom 

služieb, Lesnícka, chodníky mestských cintorínov, 

 

c/ lávky pre peších:   3 lávky na ulici Lorencovej, 

 

d/ verejné priestranstvá:  Námestie Slobody, 

      ul. Mikuláša Šprinca okolo kostola, 

      pred poštou a OD „Pokrok“, 

nástupište SAD pred železničnou stanicou  

a na Trangusovej ulici, autobusové zastávky SAD,  

 

e/ Poradie dôležitosti pri čistení snehu z ulíc: 

 

cesty: 1.   SNP vrátane časti ul. Družstevnej po žel. stanicu, 

2.   29.augusta,  

3.   Hornádska k SEZ a. s.,  

4.   Nám. slobody, 

5.   Hlavná,  

6.   M. Šprinca, 

7.   Lorencova, 

8.   Maurerova, 

9.   Mlynská, Slovinská, 

v slede: Poštová, Trangusova, Štúrova, Cintorínska   

- sneh hrnúť pod svah pri rodinných   domoch č. 5  

až č. 7, Partizánska, Horská, Turistická, Sadová, 

Robotnícka, Veterná, Kúpeľná, Lesnícka, J. Barč-Ivana, 

Banská,   Banícka štvrť, Dolina,   Rázusova,   časť  

Družstevná od žel. stanice, kpt. Nálepku, J. Jesenského, 

Stará Maša, Hornádska - IBV,  
 

chodníky a schody: Hlavná, SNP, Nám. slobody, park I a II  

- hlavné chodníky, sídlisko Mier, sídlisko Juh, M. Šprinca, 

Maurerova, Stará cesta, časť ulice Zemanskej  

– pri NsP v časti kde nie sú rodinné domy, schody ul. 

Lesnícka, ostatné chodníky a schody podľa bodu 4b/, 

 

f/ Zoznam ulíc a priestranstiev podľa dôležitosti na odvoz snehu: 

 

mosty a lávky, Námestie slobody, križovatky, prechody 

pre chodcov (sprístupnenie), zastávky SAD,  

ul. Cintorínska medzi rodinnými domami č. 5 a č. 7  
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a č. 24 až č. 30 – po každom odhrňovaní snehu z vozovky, 

parkoviská na ul. Hlavnej, parkoviská Lorencova 

a parkoviská sídlisko JUH, parkovisko Poštová. 

 

Dispečer so súhlasom poverených pracovníkov mesta Krompachy po vykonanej obchôdzke 

v prípade potreby nariadi odvoz snehu  aj mimo vyššie uvedeného. 

 

Prehľad vybavenia mechanizáciou: 

 

Multicar M 25  -  sypač    SN 649 AU    

Traktor Zetor   -  pluh     SN 082 AA    

LADOG univerzálny stroj    SNZ-001 

Citröen Jumper - sklápač      SN 411 BH 

Nakladač UNC 061     bez ev. č. 

Osobné vozidlo Citröen    SN 941 BE 

LIAZ – sypač       SN 218 CA  

Multicar M 25 – sypač    SN 585 AX 

a prípadne ďalšie zmluvné vozidlá, o čom dispečer upovedomí primátorku mesta Krompachy. 

V čase jej neprítomnosti zástupcu primátorky mesta. 

 

5. Technológia zimnej údržby 

 

Zabezpečovanie zjazdnosti a schodnosti komunikácií v zimnom období zahrňuje 

- preventívnu ochranu komunikácií, 

- odstraňovanie poľadovice alebo znižovanie šmykľavosti, 

- odstraňovanie snehu. 

 S ohľadom na súčasné technologické možnosti zabezpečovania zjazdnosti ciest 

rozlišujeme: 

a/ preventívnu ochranu komunikácií pred vznikom poľadovíc, 

b/ odstraňovanie poľadovice a snehových vrstiev mechanicky a chemicky, 

c/ odstraňovanie snehu mechanicky,  

d/ posyp komunikácií v kombinácii kamenná drť frakcie 4/8 mm, prípadne  na 

miestnych komunikáciách s veľkým sklonom frakcie 4/16 mm a chemický 

posyp v  pomere 4:1 (drť :soľ).  

e/ ručné čistenie určených chodníkov, lávok a schodov od snehu a ľadu a posyp 

drveným kamenivom frakcie 4/8 mm, prípadne zmesou kamenivo plus soľ alebo 

čistou soľou podľa potreby. 

Chodníky a priestranstvá zo zámkovej dlažby bez chemického posypu: na ulici SNP - 

chodníky po oboch stranách cesty II/547 od križovatky ciest II/547 a III/3255 

po križovatku s ul. Maurerovou a SNP, Trangusova, Štúrova, Hlavná - chodníky po oboch 

stranách cesty III/3255, Poštová, priestranstvo vrátane parkoviska pri objekte MsÚ, dlažba na 

Námestí slobody, dlažba pri pamätníku, Park I, Park II, park pred Domom služieb, M. Šprinca, 

Mlynská, prístupový chodník vrátane schodov a priľahlých chodníkov k bytovým domom 

Maurerova 60 a 61, schody Lesnícka, cintoríny, trhovisko na ul. Lorencovej, chodník, schody  

a priestranstvo pred poštou a OD „Pokrok“. Je zakázané na zámkovej dlažbe vykonávať zimnú 

údržbu takým spôsobom, ktorým by mohlo dôjsť k jej poškodeniu. 

Dispečer po zhodnotení situácie (vývoj počasia, teplota, stav vozoviek a chodníkov a verejných 

priestranstiev) rozhodne o vhodnej technológii, nasadení technických prostriedkov a postupe 

údržby. Dispečer môže, keď to vyžaduje situácia, zvoliť aj iný pomer posypového materiálu (v 

prospech soli) v I. a II. stupni kalamitnej situácie. 
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Strojnú údržbu komunikácií zabezpečuje Ekover s.r.o. v období vyhlásenej zimnej služby 24 

hodín denne. Univerzálny stroj LADOG vykonávajúci zimnú údržbu je majetkom mesta 

Krompachy. Obsluhu tohto stroja zabezpečuje Ekover s.r.o. Ručnú údržbu určených chodníkov, 

lávok a schodov, verejných priestranstiev v čase od 6,00 hod do 14,00 hod.  

a v ostatných hodinách (pracovný deň) podľa potreby, prípadne na požiadanie vedenia mesta 

a poverených pracovníkov mesta Krompachy. V dňoch pracovného pokoja rozhodne v prípade 

potreby  o nasadení ručnej údržby dispečer,  o čom upovedomí primátorku mesta Krompachy, 

v čase jej neprítomnosti zástupcu primátorky mesta, prípadne poverených pracovníkov mesta 

Krompachy. Ručnú údržbu a  údržbu motorovými frézami môže vykonávať aj Mesto 

Krompachy. 

6.  Cena prác, fakturácia a odobierky 
 

Ceny prác pre rok 2016 budú v zmysle Ročnej zmluvy o zbere, odvoze, zneškodňovaní 

komunálneho odpadu a výkonu iných činností č. 19/2016 zo dňa 28.01.2015 a ceny v roku 2017 

budú dojednané Ročnou zmluvou o zbere, odvoze, zneškodňovaní komunálneho odpadu 

a výkonu iných činností pre rok 2017. 

 

V rámci cien prác bude fakturovaná aj pohotovosť nasadených pracovníkov v jednotlivých 

zmenách, vrátane dispečerov v zmysle vyššie uvedenej Ročnej zmluvy o zbere, odvoze, 

zneškodňovaní komunálneho odpadu a výkonu iných činností. 

 

Odobierky prác bude zabezpečovať na základe vystavených protokolov skutočne vykonaných 

prác spoločnosťou Ekover s.r.o., SNP 34, 053 61 Spišské Vlachy poverený pracovník MsÚ 

Krompachy Ivo Hinďoš, Oddelenie výstavby, ŽP a TS, a to týždenne, následne bude prebiehať 

mesačná fakturácia. 

 
 

V Krompachoch, dňa 26.10.2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Iveta Rušinová       Ing. Jozef Perháč 

 primátorka mesta            konateľ spoločnosti 

                     Ekover, s.r.o. 


