
1 

 

 

 

  MESTO Nové Mesto nad Váhom 
   Komisia dopravného rozvoja mesta 

Zápisnica č. 2/2022 

zo zasadnutia komisie dopravného rozvoja mesta  

pri MsZ Nové Mesto nad Váhom  konaného, dňa 20.10.2022 

 

 

Prítomní : podľa prezenčnej listiny 

1. Otvorenie 

2. Informatívna správa o ZÚ MK a chodníkov na území mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 

2022-2023 /správu predloží TSM a SC TSK / 

3. Vyhodnotenie činnosti komisie DRM za rok 2022 

 

 

K bodu č. 1: 

Zasadnutie komisie otvoril p. Ostrenka predseda komisie. 

 

K bodu č. 2: 

Informatívnu správu o  ZÚ MK a chodníkov na území mesta Nové Mesto nad Váhom na rok 2022-

2023 predložila p. Rudyová za TSM Nové Mesto nad Váhom a  SC TSK  Trenčín závod Nové 

Mesto nad Váhom / viď priložené správy /. Komisia bez pripomienok predložené správy zobrala na 

vedomie.  

 

K bodu č. 3: 

 Predseda komisie p. Ostrenka v  krátkosti zhodnotil prácu  komisie  za štyri roky a skonštatoval, že 

sa vykonalo veľa práce z hľadiska zabezpečenia bezpečnej cestnej dopravy a zabezpečenia 

prevádzkyschopnej cestnej siete  v meste,  za vykonanú  prácu poďakoval všetkým členom komisie. 

 

 

 

 

 

 

V Novom Meste nad Váhom, 26.10.2022 

                  

 

 

 

 

 

Miroslav Ostrenka                                                                                 Alena Rudyová 

 predseda komisie                                                                 tajomníčka komisie 

                                                                                                  



Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja 
Brnianska 3, 911 05 Trenčín 

Mestský úrad 

Referát dopravy a MK 

p. Rudyová

915 01 Nové Mesto n/V

Vec: Správa o zabezpečení zimnej údržby ciest 2022/2023 

18.10.2022 

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, vykonáva zimnú údržbu ciest na základe 
operačného plánu schváleného MDV SR. 
Technologické výkony údržby zabezpečuje SC TSK Trenčín podľa potreby na základe vlastného 
pozorovania vývoja počasia ajeho prognózy, a to nezávisle od termínu aktivovania 
spravodajstva zimnej údržby. 

Zjazdnosť ciest v zimnom období sa zabezpečuje podľa poradia dôležitosti vlastnými 
prostriedkami. 

Stredisko Nové Mesto nad Váhom zabezpečuje zimnú údržbu ciest na 282 km, z toho 
13,128 km prieťahy cez mesto. 
Na zabezpečenie zjazdnosti ciest má k dispozícii nasledovné mechanizmy: 

3 ks posypačov Š 706 s radlicou 
2 ks posypačov T 815 s radlicou 
5 ks posypač MERCEDES 
2 ks traktor s radlicou 
1 ks nakladač typ ATLAS 
1 ks nakladač HON ÚN 053 

Na posyp ciest je zabezpečené nasledovné množstvo posypového materiálu: 

Chemický chlorid sodný 839.00 t 
Inertný kamenná drva 193 7,00t 
Cesta II/504 sa bude posýpať inertným materiálom (kamenná drva). Úsek uvedenej cesty od 
„Vápenky", cez mesto, po svetelnú križovatku a cesty IIl/1230 
Nové Mesto nad Váhom - spojka /kasárne/ smerom na Bzince pod Javorinou, I/54, 1/61 sa budú 

posýpať chemickým materiálom. 
Ostatné cesty sa budú posýpať zmiešaným materiálom ( drva - soľ) 
Dispečerská služba na stredisku Nové Mesto nad Váhom je nepretržitá, č. t. 7712281 . 

Školík Marián 
cestmajsterstvo SC TSK Nove Mesto n/V. 



Informatívna správa o ZÚ MK, chodníkov, schodov a svahov r.2022/r.2023. 

Zimná údržba : 
Zimnú údržbu MK, chodníkov, schodov a svahov zabezpečujú štyri určené 

pohotovostné skupiny ( dve pre vozidlá + stroje a dve pre ručný posyp schodov - striedanie 
v týždenných intervaloch) ktoré sú riadené dispečerom ZÚ. 

Dispečer ZÚ : námestník + vedúci stredísk /5 ľudí/ 

Pohotovosť od 14.11.2022 do 12.3.2023 
( začiatok a ukončenie je závislé od počasia) 

Pohotovosť - týždenný interval od piatka od 18.00 hod. do nasledujúceho piatka do 18.00 
hod. Denná pohotovosť je vykonávaná od 18.00 hod. do 06.00 hod. nasledujúceho dňa. 
V dňoch pracovného pokoja trvá pohotovosť od 18.00 hod. do 18.00 hod. nasledujúceho dňa, 
t.j. 24 hodín. 
Počas pracovného dňa je výkon ZÚ zabezpečený v rámci pracovnej doby ostatnými 
pracovníkmi. 

Pod pojmom pohotovosť sa rozumie pohotovosť doma. Zamestnanec, ktorý má pohotovosť je 
bezodkladne povinný nastúpiť v časovom limite na výkon práce. 

Rozpis služieb dispečerov a pohotovostných skupín bude zverejnený v pláne ZÚ. 

Zimná údržba MK, chodníkov, svahov a schodov bude vykonávaná podľa poradia dôležitosti 
jednotlivých MK resp. MK budú rozčlenené do troch kategórií dôležitosti s časovým limitom 
pre zahájenie výkonu prác. 

Na území mesta sú v správe aj schodiská, resp. svahy. Na týchto miestach budú rozmiestnené 
palety s posypovým materiálom. Ich údržbu zabezpečujú strediská MK, VZ, ČM. 

Na posyp miestnych komunikácií, chodníkov a svahov bude zaistený: 

Inertný materiál v zásobe 150 t 
Piesok 50 m3 

Chemický posypový materiál 30 t 

Plochy vylúčené z chemického posypu - udržiavané len inertným materiálom: 
Námestie slobody 
Oddychové priestranstvo pred MsKS 
Ul. Haškova, 
Ul. Weisseho, Komenského 
J. Gábriša, Palkovičova, P. Matejku 
park J. M. Hurbana 

Vedúci ZÚ v TSM Nové Mesto nad Novom Meste nad Váhom: námestník 

Ing.Mgr.Martin Kyselý 
riaditeľ 


	Zápisnica č.2-2022-KDRM - 20.10.2022
	Správy o izmnej údžbe chodníkov a ciest 2022

