
                                                                                             č. 989/2021 

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Nitre č. 364/2021-MZ zo dňa 18.11.2021 
 
 
Kontrola na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 16.12.2021 

I. 
Mestské zastupiteľstvo v Nitre 
p r e r o k o v a l o 
Návrh operačného plánu zimnej údržby miestnych ciest na území mesta Nitry na obdobie 
zimnej sezóny 2021 – 2022 
s c h v a ľ u j e  
Operačný plán zimnej údržby miestnych ciest na území mesta Nitry na obdobie zimnej sezóny 
2021 – 2022 
podľa predloženého návrhu 
u k l a d á 
spracovateľom materiálu 
doplniť do Návrhu operačného plánu zimnej údržby: 

- organizačné riadenie zimnej údržby chodníkov, 
- údržbu chodníkov a  
- rajonizáciu zimnej údržby chodníkov v členení ako rozdelenie miestnych ciest podľa 

poradia dôležitosti 
T: do najbližšieho riadneho zastupiteľstva 
 
 

I I .  
Plnenie: 
 
Údržba miestnych chodníkov  

Zaisťovanie schodnosti miestnych chodníkov t.j. zmierňovanie klimatických 

podmienok zabezpečuje Stredisko mestských služieb, Referát správy a údržby miestnych 

komunikácií. 

Zaisťovanie schodnosti chodníkov t.j. zmierňovanie klimatických podmienok, ale 

prvorade sa zaistí zjazdnosť na miestnych cestách, po ktorých je smerovaná mestská 

hromadná doprava, prístupové cesty k zdravotníckym zariadeniam, prístupové cesty 

k mestským jasliam a k materským školám, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 

Nitry. 

Zmenou zákona  č.  135/1961  o pozemný ch  ciest (cestný  zákon)  v znení  

neskorších  predpisov s účinnosťou od 20.05.2018 podľa § 9 ods. 2 zákona o pozemných ciest 

už platí, že závady v schodnosti miestnych ciest určených pre chodcov alebo v schodnosti 

chodníkov sú bez prieťahov povinní odstraňovať správcovia miestnych ciest. 

Čistenie, odstraňovanie snehu a posyp na chodníkoch sa bude zabezpečovať podľa 

vzniknutej situácie a potreby.  



Chodníky budú udržované tie, ktoré sú priľahlé k MC, okrem chodníkov, kde je 

znemožnený prejazd mechanizmov zle zaparkovanými vozidlami alebo dopravnými 

zariadeniami (dopravné koly, zvislé dopravné značky, ...). 

Zimná údržba je vykonávaná na tých úsekoch chodníkov, ktoré sú v správe Mesta 

Nitry.  

Schodnou  komunikáciou  pre  peších v zimnom období rozumieme  taký  stav  

povrchu  chodníka,  ktorý umožňuje chôdzu po chodníku pri zvýšenej opatrnosti 

v primeranej  zimnej  obuvi, pričom je  chodec  pri  súbežných  alebo  širokých  

chodníkoch  povinný  používať  chodník  upravený, resp. jeho upravenú časť. 

NEBUDÚ UDRŽIAVANÉ CODNÍKY, ktoré správca neprevzal po stavebných 

úpravách a rozkopávkach. Chodníky vo verejnej zeleni, ktoré nie sú zaradené v sieti MC budú 

udržiavané v zimnej službe len v rozsahu kapacitných a finančných možností správcu 

miestnych ciest. 

 

Stavebné zásahy v chodníkoch počas zimnej údržby 

V čase zimnej údržby nie je možné uskutočniť stavebné zásahy v cestných 

pozemkoch MC a v chodníkoch bez stanoviska správcu MC a udeleného súhlasu 

primátora Mesta Nitry, ale iba v prípadoch odstránenia havarijných situácií na 

verejných rozvodoch, ktorých vznik sú vlastníci, resp. správcovia inžinierskych sietí povinní 

do 12 hodín od zistenia uvedeného stavu túto skutočnosť oznámiť Stredisku Mestských 

služieb ma mailovej adrese kovacik.jan@msunitra.sk a následne podať na MsÚ žiadosť 

o dodatočnú rozkopávku MC.  

Počas zimnej údržby je možné ostatné stavebné zásahy v cestných pozemkoch MC a 

chodníkov uskutočniť len na základe stanoviska správcu MC a následne udelenej výnimky 

z operačného plánu zimnej údržby podpísanej primátorom Mesta Nitry a vydaného 

právoplatného rozhodnutia. 

V prípadoch, kedy je udelená výnimka z operačného plánu ZÚ budú povoľované 

nasledovné rozkopávky: 

- predĺženie termínu na ukončenie už zrealizovaných prác na základe skoršie vydaných 

rozhodnutí, 

- rozkopávky pásov cestnej zelene a podtlaku miestnych ciest, kedy nedôjde k stavebným 

zásahom do ich spevnených plôch. 

 



Rajonizáciu zimnej údržby chodníkov - novela zákona č. 135/1961 Zb. o 

pozemných ciest a jej vplyvu na výkon zimnej údržby na miestnych ciest mesta Nitry. 

 

Novela zákona č. 135/1961 Zb., ktorá vstúpila do platnosti 20.05.2018 zmenila 

povinnosti zodpovedných osôb týkajúce sa zimnej údržby miestnych ciest a teda preniesla 

povinnosť vykonávať čistenie chodníkov na území mesta od majiteľov priľahlých 

nehnuteľností na mestá a obce. 

Zmena zákona na jednej strane vychádza v ústrety vlastníkom nehnuteľností a teda 

obyvateľom miest,  nakoľko  zrušila  ich  povinnosti  týkajúce  sa  najmä  zimnej  údržby  

chodníkov  priľahlých  k ich nehnuteľnostiam. Na druhej strane však prenesením povinnosti 

na mestá bez možnosti prechodného obdobia spôsobil mestám problém s dodržaním 

ustanovení zákona, nakoľko zmena zákona má zásadný dosah na technické a ľudské 

zabezpečenie zimnej údržby. 

Do zmeny zákona mesto Nitra udržiavalo v rámci zimnej údržby celkovo  92 km 

(plocha - 216870 m2)  chodníkov. Keďže celková dĺžka chodníkov je 228 km (plocha – 

542175 m2) , po novele zákona sme povinní udržiavať o 136 km (plocha - 325305 m2)  

chodníkov viac. 

Údržba chodníkov  je  zároveň  náročnejšia  na  samotný  výkon  údržby,  a to  najmä  

z dôvodu  šírkových parametrov chodníkov a aj z dôvodu ich bariérovosti a vyžaduje si 

špecifické strojné vybavenie  a nového personálu, ktoré  SMS  momentálne  k dispozícii  

nemá  v dostatočnom  počte.  

SMS na základe novely zákona č. 135/1961 Zb.  bude údržbu chodníkov v zimnom 

období 2021/2022 zabezpečovať z časti svojpomocne a z časti dodávateľsky. 

Reálne náklady na výkon zimnej údržby ako aj možný nárast nákladov na zimnú 

údržbu z vyššie uvedených legislatívnych dôvodov nie je možné identifikovať, nakoľko 

uvedené v plnej miere závisí od klimatických pomerov, od počtu dní spádu snehu alebo 

vzniku poľadovice a preto tieto náklady bude možné ustáliť na základe samotného priebehu 

zimného obdobia a skutočných výkonov zimnej údržby. V prípade zvýšených nárokov 

a výkonov zimnej údržby však náklady mesta z dôvodu aj vyššie uvedenej legislatívnej 

zmeny môžu byť na úrovni 6-násobku. 

 

Mesto Nitra má tohto času uzatvorenú poistnú zmluvu, ktorá kryje aj prípadné poistné 

udalosti k miestnym komunikáciám (chodníkom) , ktorých údržbu bude mesto zabezpečovať 

v zmysle novely zákona č. 135/1961 Zb.. 



 

Pre rajonizáciu zimnej údržby miestnych chodníkov pri štandardných zimných 

obdobiach je potreba navýšenia a zmena organizačnej štruktúry SMS: 

- strojového zabezpečenia  

- nových zamestnancov na strojné  čistenie 

- nových zamestnancov na ručné čistenie  

- nutnosť zabezpečenia ich pohotovosti a smennosti /navýšenie finančných prostriedkov 

pre zamestnancov/ 

- posypového materiálu  

- pohonných  hmôt. 

 

Uznesenie je splnené. 
 
 
 
Spracoval:                                                                            _________________________ 
Ing. Ľubomír Muzika                                      Mgr. Martin Horák  
dočasne poverený funkciou                                                          prednosta MsÚ v Nitre 
vedúci Strediska mestských služieb 
Ing. Ján Koprda 
referent pre koordinovanie činnosti referátu 
                                                                
 
 
 
 
 
V Nitre, dňa 30.11.2021                                                                                              


