Prevádzkáreň obce Lendak, Kostolná 194/14, 059 07 Lendak

Vyhodnotenie zimnej údržby miestnych komunikácií
v obci Lendak za obdobie 2016/2017
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1. PRIEBEH ZIMNEJ ÚDRŽBY
Zimná údržba (ďalej len „ZÚ“) bola vykonávaná v rozsahu schváleného operačného plánu pre
výkon zimnej údržby miestnych komunikácií v obci Lendak za obdobie 2016/2017, ktorý je
základným organizačným a riadiacim dokumentom zimnej údržby. Počas prvotných mesiacov
sa realizovalo predzásobenie posypovým materiálom. Taktiež zásoby materiálu sa dopĺňali
počas ZÚ. Posypový materiál bol nakúpený a uložený na najvhodnejšie miesta. Tiež sa
dopĺňalo dopravné značenie na vhodné miesta v rámci finančných možnosti. Podľa potreby sa
vykonávala ZÚ, pluhovanie a posyp miestnych komunikácií (ďalej len „MK“). Odvoz snehu
bol vykonaný niekoľkokrát na najkritickejších a na najfrekventovanejších miestach. Ide zväčša
o Hlavnú, Revolučnú a Potočnú ulicu. Čistenie MK po zime bolo zabezpečené v rámci
možnosti, teda pomocou vozidla Gazela so zametačom. Taktiež pri zametaní obce pomáhali
pracovníci menších obecných služieb pod vedením prednostu, po dohode s vedúcim PrO
Lendak.

2. ZOZNAM MECHANIZMOV ZÚ
a) Posyp a pluhovanie:
1. GAZELA s bočným pluhom a sypačom

b) Pluhovanie:
1. LIAZ s bočným pluhom

c) Mechanizmy pre odvoz snehu:
1. VOLVO
d) Nakladače:
1. HON UN 053.2
2. JCB - 4CX ECO SITEMASTER

3. MATERIÁL PRE VÝKON ZÚ
Na zimnú údržbu bol zabezpečený inertný posypový materiál frakcie 4/8 a posypová
priemyselná soľ. Ide celkovo o množstvo:
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Množstvo
Materiál

zakúpeného
materiálu (t)

Cena za tonu
materiálu (€)

Množstvo
použitého
materiálu (t)

Náklady na
materiál (€)

Posypový
materiál

129,63

12,00

129,63

1555,56

6,60

98,50

6,60

650,10

frakcia 4/8
Posypová
priemyselná
soľ
Celkové
2205,66

náklady na
materiál

4. MENNÝ ZOZNAM ÚČASTNÍKOV ZÚ
- vedúci ZÚ: Ján Lizák
- zamestnanci PrO Lendak
Poradie

Meno a priezvisko

Pracovná náplň

1

Budzák Štefan

vodič

2

Gallik Ján

vodič

3

Grich Ján

vodič

4

Hudáček Ján

vodič

5

Majerčák Ondrej

vodič

6

Majerčák Štefan

vodič

Poradie

Meno a priezvisko

Pracovná náplň

1

-

-

- externí pracovníci
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Výkon zimnej služby bol zabezpečovaný predovšetkým vlastnými pracovníkmi. Služby
externých pracovníkov neboli potrebné.

5. VYHODNOTENIE STAVEBNO - TECHNICKÉHO STAVU
Neboli zaznamenané výrazne škody, ktoré by boli spôsobené pri výkone zimnej údržby. Avšak
treba dať do pozornosti miesta s poškodeným povrchom MK. Ide hlavne o Zadnú ulicu
(prejazdy autobusov) a Partizánsku ulicu (prejazdy nákladných lesných vozidiel). Taktiež
poškodenia sú aj na iných MK v obci. Problémom je tiež ťahanie dreva po MK.

6. KONTROLA ZJAZDNOSTI A VÝKONOV ZÚ
Kontrola zjazdnosti komunikácií sa vykonávala v celom intraviláne obce. Všetky kontroly boli
vykonané s inou činnosťou pre efektívnosť, účinnosť a sú zaznamenané v „Záznam
o prevádzke nákladného auta“.

7. PROBLÉMY A ODPORÚČANIA PRE ZLEPŠENIE ZÚ
Problém: Neohľaduplnosť občanov obce v čase ZÚ, odstavenie osobných vozidiel na MK,
neprispôsobenie sa k vyhláseným meteorologickým výstrahám.
Riešenie: Vytvoriť účinný mechanizmus na riešenie vzniknutých situácií, nakoľko naše a iné
výzvy v niektorých prípadoch nepostačujú. Sankciovanie občanov obce.
Problém: Odhŕňanie a vyváženie snehu z dvorov na MK a chodníky.
Riešenie: Vytvoriť účinný mechanizmus na riešenie vzniknutých situácií, sankcie pre
dotknutých občanov obce.
Problém: Ťahanie dreva po MK a tým poškodzovanie MK.
Riešenie: Vytvoriť mechanizmus na riešenie situácií, taktiež sankcie pre dotknutých občanov
obce.
Problém: V obci je čoraz viac chodníkov. Tieto chodníky sú nedostatočné a nevhodné
udržiavané počas zimy.
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Riešenie: Potreba kontroly dodržiavania schodnosti chodníkov zo strany občanov. Tiež potreba
nájdenia financií na nákup potrebnej techniky na udržiavanie schodnosti chodníkov a tým byť
nápomocný obyvateľom obce.
Problém: Nedostatočné a nevhodné riešenie odvozu snehu hlavne na Hlavnej ulici.
Riešenie: Je vhodné určiť, kto je zodpovedný za odvoz snehu na spomínanej komunikácií.
Problém: Nedostatočné zokruhovanie a šírkové usporiadanie MK.
Riešenie: Už pri prvotnom navrhovaní, riešení MK myslieť na zokruhovanie a šírkové
usporiadanie MK.
Problém: Časté zafúkanie ciest vedené ku odľahlejším domácnostiam.
Riešenie: Na problém myslieť a upozorňovať už pri vydávaní stavebného povolenia. Možné
použitie vetrolamov (potrebné financie, skladovanie).
Problém: Nie je zabezpečená nepretržitá služba - 24 hod. denne 7 dní v týždni. Neexistuje
žiadny dispečing, dispečer a ani vodiči v pohotovosti.
Riešenie: Nájsť v rozpočte financie na dofinancovanie tejto skutočnosti pre zamestnancov.
Zamestnanci PrO ako iní zamestnanci odpracujú 5 dní v týždni a 7,5 hod. počas dňa. Počas
vykonávania práce cez víkendy a sviatky, mimo pracovnú dobu samozrejme dostávajú za to
príplatok a majú nadčasy. Toto ale nerieši hlavný problém. Tým problémom je byť v strehu
v noci, zobudiť sa, pozrieť sa či vonku sneží a na základe toho ísť spať, alebo ísť vykonávať
ZÚ. Samozrejme, riadime sa ako nám bolo odporúčané niektorými poslancami podľa
predpovede počasia, ale niekedy to nesedí. Takéto konanie je úplne absurdné. Je vhodné
vyčleniť aspoň financie na 1-2 vodičov v 24 hod. pohotovosti.
Problém: Vozidlá majú nevhodné miesto na parkovanie. Vznikajú časté problémy
s naštartovaním a dochádza k zhoršovaniu technického stavu vozidiel.
Riešenie: Dokončenie celkovej výstavby budovy PrO.
Problém: Nedostatočné a nevhodné uskladnenie posypového materiálu.
Riešenie: Nájsť vhodné miesto na uskladnenie posypového materiálu. Budem sa snažiť
uskladniť materiál v novovybudovanom zbernom dvore, ak to bude možné.
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Problém: Nevyhovujúca a absentujúca technika na pluhovanie MK.
Riešenie: Každoročne v rozpočte obce vyčleniť peniaze na nákup novej potrebnej techniky.
Problém: Nevyhovujúca a opotrebovaná technika na posyp MK.
Riešenie: Urgentná potreba nájdenia financií na nákup novej posypovej techniky.
Problém: Nedostatočné a nevhodné riešenie zametania chodníkov a MK po zime.
Riešenie: Robiť osvetu u občanov obce v rámci jarného upratovania v obci a v okolí obce (Deň
Zeme...). Potreba nájdenia financií na nákup novej zametacej techniky.

V Lendaku, dňa 04.05.2017

Spracoval: Lizák Ján, vedúci PrO Lendak

6

