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Obecný úrad, Sirk č. 71, 049 64 Sirk

Interná smernica zo dňa 26.1.2021

Plán zimnej údržby
miestnych komunikácii
Zimná údržba miestnych komunikácií je definovaná ako súhrn činností, ktorými sa
zabezpečuje zjazdnosť miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v zimnom období.
Povinnosťou zimnej údržby je zabezpečiť zjazdnosť miestnych komunikácií, priechodnosť
chodníkov a určených parkovísk odstraňovaním závad v zjazdnosti, prípadne len ich
zmierňovaním podľa technických možností.
Chodníky pre chodcov sa považujú za priechodné, ak je vytvorený priechodný pás
o minimálnej šírke 1 m, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu.
V zmysle platných predpisov vyplýva povinnosť a následná zodpovednosť pre fyzické
a právnické osoby, ktoré vlastnia, resp. majú v správe bytový alebo iný hnuteľný majetok
zabezpečiť aby chodníky a schody hraničiace s ich nehnuteľnosťou boli riadne a včas
v rozsahu pre bežnú chôdzu očistené.
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Nehnuteľnosti, kde chodníky a priľahlé schody počas zimnej údržby zabezpečujú
pracovníci obce sú :
budova OcÚ, budova Pošty , evanjelický kostol, Školská jedáleň (kultúrny dom), Dom
smútku, Požiarna zbrojnica, Materská škola, Základná škola, autobusové zastávky,
parkovisko pred COOP Jednota, komunikácia k Zdravotnému stredisku.
Pracovníci obce ďalej zabezpečujú zimnú údržbu na chodníkoch :
od budovy OcÚ – po križovatku pri ZŠ (obojstranne),
od križovatky pri ZŠ po bytovku č. 170,
od križovatky pri ZŠ po bytovku č. 176,
od križovatky pri ZŠ po budovu Slobodárne,
od križovatky pri ZŠ – okolo potravín p. Tótha, vrátane autobusovej zastávky.
Zimnú údržbu v obci Sirk riadi a je za ňu zodpovedný starosta obce: 0902 967 050
Technické prostriedky obce Sirk na zimnú údržbu: traktor – UKT Major 80 (EČV: RA 191
YD) a snežná fréza (3x).
Zimná údržby cestných komunikácií je realizovaná v 2 stupňoch:
1. Stupeň - za bežných podmienok - z miestnych komunikácií v obci Sirk sa začína
odstraňovať sneh z celej šírky, ak vrstva snehu presiahne 7 cm, v nasledovnom poradí:
1) križovatka pri ZŠ – bytovka č. 176, most pri ihrisku a späť
2) miestna časť Štefána
- odbočka k p. Lesnickému,
- odbočka k p. Sentandrášimu,
3) miestna časť Štokovec
- komunikácia od hlavnej cesty pod Krížom až po hlavnú cestu pri p. Chylovi.
- odbočka k p. Belánovi,
- komunikácia k Malému a Veľkému Štokovcu,
4) miestna časť Ladislava
- obidve kolónie,
5) komunikácia okolo kostola, uličky k p. Petročkovi
6) miestna časť Nové Červeňany
- všetky komunikácie,
7) miestna časť Staré Červeňany
- komunikácia k p. Janšovej,
- odbočka k p. Ďuriškovej cez Kychtu od hlavnej cesty,
- odbočka k p. Radnótymu,
8) miestna časť Šrobárka - komunikácia od bytovky č. 176 – po osadu Šrobárka,
9) miestna časť Starý Sirk
- uličky pod evanjelickým kostolom,
- ulička k Starej škole,
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- odbočka k p. Sentandrášimu,
- odbočka k p. Belánovi,
- odbočka k p. Remperovi a p. Korčokovi,
- odbočka k p. Knežníkovi a p. Kortišovi,
- odbočka k „autodoprave“,
10) miestna časť Nový Sirk
- odbočky pred bytovkami 176 až 170,
- odbočka k školskej jedálni,
- odbočka k p. Kontrovi a p. Lichancovi,
- odbočka k Slobodárni a k zdravotnému stredisku,
- komunikácia okolo potravín p. Tótha,
- odbočka k Domu smútku a cintorín,
11) na požiadanie a po súhlase starostu obce:
- komunikácia cez Gemer Kovo,
- Lesná správa.
2. Stupeň - za kalamitných podmienok – obec nie je schopná vlastnou technikou
s vlastnými pracovníkmi zabezpečiť zjazdnosť komunikácií podľa zaužívaného štandardu.
Starosta obce vyhlasuje (kalamitný) 2. stupeň zimnej údržby a organizuje pomoc na
zvládnutie zimnej údržby.
Pri tomto stupni odstraňovanie snehu robiť nepretržite tak, aby vrstva napadnutého snehu
neprevyšovala 10 cm, v rovnakom poradí lokalít ako pri 1. stupni.
Starosta obce môže v prípade kalamitných situácií rozdeľovník a poradie lokalít upraviť
podľa aktuálnej situácie a dôležitosti !!!
OBMEDZENIA: obec nebude odhŕňať :

1) prístupy na súkromné pozemky,
2) prístupy ku súkromným garážam.

Zimnú údržbu ciest III . triedy prechádzajúce obcou zabezpečuje Banskobystrická regionálna
správa ciest cestou svojich regionálnych stredísk.
Pri presunoch obecnej techniky medzi jednotlivými časťami obce po cestách III. triedy je
povolené túto techniku využívať aj na odhŕňanie ciest III. triedy.
Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania starostom obce Sirk, čím sa
ruší doteraz platný Plán zimnej údržby miestnych komunikácií.
V Sirku, dňa 26.1.2021.
Daniel FAKLA
starosta obce
OZ túto smernicu schválilo dňa 18.3.2021 uznesením č.9/III/2021.
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