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1. Úvod  
 

Mesto Spišská Nová Ves v rámci správy mestských komunikácii vykonáva každý rok zimnú 

údržbu komunikácii. V spolupráci s lokálnymi spoločnosťami zabezpečuje údržbu komunikácii, 

chodníkov, lávok a prístupov k bytovým domom.  

Na základe pracovných stretnutí bude zimnú údržbu koordinovať spoločnosť Brantner Nova, 

s.r.o.. Vykonávať bude údržbu mestských komunikácií (v ďalšom ZÚ), verejných priestranstiev a 

parkovísk v zimnom období 2022 - 2023 v plnom rozsahu mesta Spišská Nová Ves - pluhovanie, 

posypávanie a prípadne odvážanie snehu. 

Organizačne bude zimnú údržbu riadiť dispečerská služba, ktorej stanovište bude v budove 

spoločnosti Brantner Nova, s.r.o.. Pracovníci poverení dispečerskou službou budú organizovať plnenie 

úloh aj v období mimo pracovnej doby i v dňoch pracovného pokoja a sviatkov. 

 

Dispečerskú službu budú vykonávať formou štábu ZÚ: 

 

1. Ing. Ivan   S t a r i n s k ý, vrchný dispečer  

 

2. p. Branislav Kováč ,     dispečer 1. Zmeny  

 

3.                 Mgr. Peter  H u d á k,  dispečer 2. Zmeny  

 

Začiatok a koniec zimnej služby písomne vyhlási MsÚ, oddelenie výstavby a dopravy. 

V mimoriadnych situáciách pri neočakávanom snežení, prípadne mrznutí mimo vyhlásenej zimnej 

pohotovosti, môže vrchný dispečer nariadiť údržbu komunikácií aj bez predchádzajúceho súhlasu 

MsÚ. O nasadení techniky upovedomí vedenie MsÚ (primátora, prednostu alebo vedúceho oddelenia 

výstavby a dopravy MsÚ). 

 

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

 

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

plniť úlohy, Brantner Nova, s.r.o. bude za účelom zvládnutia situácie informovať okamžite Mestský 

úrad o vzniknutej situácii a spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. zabezpečí, aby boli nasadené ďalšie 

externé kapacity ľudské a mechanické. 

 

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o.,  zodpovedá za zimnú údržbu len tých komunikácií, ktoré sú 

uvedené v prílohe č.1 k operačnému plánu ZÚK. 

Spoločnosť Brantner Nova s.r.o. na základe poverenia Mesta Spišská Nová Ves koordinuje 

činnosť i ďalších organizácii podieľajúcich sa na vykonávaní ZÚK, ktoré sú uvedené v tomto 

operačnom pláne ZÚK. 

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o., berie  na vedomie, že na výkone ZÚK v meste Spišská Nová Ves sa 

podieľa i firma:  

- Mesto Spišská Nová Ves – Oddelenie komunálneho servisu – zabezpečenie ručného 

čistenia zamestnancami oddelenia a pracovníkmi vyčlenenými ÚPSVaR na aktivačné 

práce 

- MEPOS SNV s. r. o. – ručné a strojové čistenie 

- Iné organizácie poverené Mestom Spišská Nová Ves 

Spoločnosť Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves a iné organizácie definované v tomto 

operačnom pláne ZÚK, zodpovedajú v plnom rozsahu za zjazdnosť miestnych komunikácií, 

chodníkov a verejných priestranstiev v meste Spišská Nová Ves definovaných v prílohe č.1. 
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2. Spravodajská /dispečérska/ služba a jej organizácia, časové plnenie 
 

2.1. Spravodajská/dispečerská/ služba 
Zjazdnosť chodníkov, ciest, verejných priestranstiev a parkovísk v meste Spišská Nová Ves 

bude  sledovaná a zabezpečovaná zo spoločnosti Brantner Nova, , s.r.o., kde bude stanovište dispečera. 

Tu bude sústreďovanie správ o stave zjazdnosti MK. 

 Služba bude odovzdaná a preberaná na dispečerskom stanovišti. Plnú zodpovednosť za ZÚ 

mimo pracovnej doby preberá službu konajúci dispečer . V pracovnej dobe riadi ZÚ dispečer 1. zmeny 

za spoluúčasti MsÚ OVaD, OKS a MEPOS SNV s.r.o.. Všetka činnosť bude vedená písomne v 

denníku ZÚ, ktorý bude obsahovať hlásenia od užívateľov MK, príslušníkov PZ SR, zodp. 

pracovníkov MsÚ a občanov, organizácii podieľajúcich sa na ZÚK, ako aj opatrenia prevádzané pre 

zaistenie zjazdnosti. 

Dispečerská služba zabezpečuje nástup na výkon ZÚK aj u organizácii poverených Mestom.  

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

určujú tieto stupne aktivity: 

 

I. Bežné zimné podmienky, v ktorých sa vykonáva zimná údržba v meste podľa poradia 

dôležitosti vlastnými, prípadne zmluvne dohodnutými mechanickými prostriedkami. Vyhlasuje ich 

dispečer ZÚ MK pri: 

 

a.) Očakávanej zvýšenej zrážkovej činnosti, mrznúcom mrholení, mrznúcom daždi, pri snežení 

so zosilnením vetra/podľa meteorologickej predpovede/, ktoré majú vplyv na zjazdnosť pozemných 

komunikácií. 

b.) Zvýšenom výskyte problémov v zjazdnosti spôsobených vplyvmi počasia, ktoré nemôže vodič a 

chodec predvídať. 

c.) Šmykľavosti na pozemných komunikáciách v ojedinelých miestach spôsobenej námrazou, 

zamrazením stekajúcej vody z okolia alebo vody stojacej na chodníkoch a pod. 

 

Pri bežných zimných podmienkach f. Brantner Nova s.r.o., uvádza do pohotovosti vlastné 

prostriedky a pracovné sily ako aj v prípade potreby i kapacity vopred zmluvne dojednaných 

organizácii Mestom Spišská Nová Ves.  

Brantner Nova, s.r.o.  

MsÚ, odd. OKS  

MEPOS SNV s.r.o.  
 

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

podmienky a ich následky na zjazdnosť pozemných komunikácií. 

 

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

a oznámi zamestnancom MsÚ na oddelení OVaD. 

 

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

všetkými mechanizačnými prostriedkami. 

Pri 1.stupni kalamitnej situácie f. Brantner Nova ,s.r.o., uvádza do pohotovosti vlastné 

prostriedky a pracovné sily ako aj kapacity vopred zmluvne dojednaných organizácii Mestom Spišská 

Nová Ves.  

Brantner Nova, s.r.o. 

MsÚ, odd. OKS  

MEPOS SNV s.r.o.  

Milanko, s.r.o. Spišská Nová Ves  

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. 

PLC, s.r.o. 
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Vyhlasuje sa pri: 

 a) Pretrvávajúcich výdatných snehových zrážkach vytvárajúcich na vozovke neutlačenú 

snehovú vrstvu nad 10 cm, tvoriacu prekážku pre jednostopové mot. vozidlá a nemotorové vozidlá, 

alebo pre osobné mot. vozidlá v stúpaniach.  

 

 b) Zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na ktorých sa vytvárajú snehové 

jazyky a záveje, v dôsledku čoho nie je prejazdná šírka jazdného pruhu pre každý smer. 

 

 c) Šmykľavosti vozovky spôsobenej utlačenou snehovou vrstvou, rozmočeným snehom, 

mrznúcim mrholením, poľadovicou, náľadim, mrznúcim dažďom alebo v dôsledku nepriaznivých 

klimatických pomerov vytvárajúcich problémy v zjazdnosti väčšiny pozemných komunikácií. 

 

III. 2 stupeň kalamitnej situácie vyhlasuje vrchný dispečer ZÚ. Pri 2.stupni kalamitnej 

situácie f. BrantnerNova ,s.r.o., uvádza do pohotovosti vlastné prostriedky a pracovné sily ako 

aj kapacity vopred zmluvne dojednaných organizácii Mestom Spišská Nová Ves. 

Brantner Nova, s.r.o. SNV 

MEPOS SNV s.r.o. 

Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. 

PLC, s.r.o. 

Branislav Pivovarník  

Milanko , s.r.o. Spišská Nová Ves 

GAMAN, s.r.o. 
      

Vyhlasuje sa pri: 

 

a) Pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich na komunikáciách neutlačenú 

snehovú vrstvu 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. 

 

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 nemožno bezpečne obchádzať. 

 

 

2.2 Časové plnenie 

 
Pri bežných zimných podmienkach, 1. a 2. kalamitnom stupni je potrebné prijať také 

organizačné opatrenia, aby dopravne dôležité úseky boli zjazdné do 6,00 hod. 

Pri neustálom snežení je potrebné zo strany vrchného dispečera, resp. dispečera zmeny 

zabezpečiť výjazd techniky tak, aby v čase dopravnej špičky /6,00 hod, 16,00 hod/ boli dopravne 

dôležité úseky zjazdné.  

 

3. Zoznam pracovníkov zaradených do dispečerských služieb spoločnosti 

BrantnerNova s.r.o. Spišská Nová Ves. 

 
Vrchný dispečer :            Ing. Ivan Starinský,        tel. č.  0903 628 845 

 

Dispečer 1.  zmeny :        p. Branislav Kováč,   tel. č.  0911 693 987 

 

Dispečer 2.  zmeny :       Mgr. Peter  Hudák,    tel. č.  0911 400 598 
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Číslo telefónu na štáb  ZÚ v spoločnosti Brantner Nova, s.r.o. : 053 416 6222 

 
 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 7
00

 hodine. 

 

 Dispečerská služba spoločnosti Brantner Nova, s.r.o., bude úzko spolupracovať s dispečerskou 

službou MsÚ, ktorú budú v pravidelných týždenných intervaloch zabezpečovať pracovníci MsÚ. 

 

Pri zlých poveternostných podmienkach bude pre THP pracovníkov spoločnosti Brantner 

Nova, s.r.o., /dispečerskú službu/  mimo  pracovnej  doby použitá cena v zmysle platného cenníka. 

 

 

4. Technológia zimnej služby 

 
Zabezpečovanie zjazdnosti a schodnosti komunikácií /peších a vozidlových/ v zimnom období 

zahrňuje: 

- preventívnu ochranu komunikácií /preventívny posyp soľou, preventívny posyp kamennou 

drťou, preventívny posyp zmesou soli a kamennej drte/  

- odstraňovanie náľadia alebo znižovanie šmykľavosti 

- odstraňovanie snehu 

- pluhovanie 

- vyvážanie snehu a ľadu 

 
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 4-8 mm a soľ v pomere 4:1, 

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

kamenivom fr. 4-8, prípadne zmesou kamenivo plus soľ alebo čistou soľou. 

f. Dispečer po zhodnotení situácie (vývoj počasia, teplota, stav vozoviek) rozhodne o vhodnej 

technológii, nasadení technických prostriedkov a postupe údržby po schválení pracovníka OVaD 

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

prospech soli) v I. a II. stupni kalamitnej situácie. 

Strojná údržba komunikácií sa zabezpečuje v období vyhlásenej zimnej služby 24 hodín denne, 

ručná údržba určených chodníkov, lávok a schodov podľa potreby, prípadne na požiadanie MsÚ. 

V dňoch pracovného pokoja rozhodne o nasadení ručnej údržby dispečer. Ďalšie ručné čistenie na 

základe dohody medzi dispečerom zmeny a MsÚ Spišská Nová Ves sa zabezpečí pracovníkmi 

vyčlenenými ÚPSVaR na aktivačné práce. 
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V Spišskej Novej Vsi, dňa  

 

 

 

 

 

 

    ..............................    ................................... 

  Za objednávateľa:                        Za zhotoviteľa: 

                           Ing. Pavol Bečarik                       Ing. Martin Suchý  

                              primátor mesta                                                   riaditeľ spoločnosti 
 

 

 

 

Príloha č.1 k Operačnému plánu ZÚK - Špecifikácia rozsahu ZÚK 

Príloha č.2 k Operačnému plánu ZÚK - Prehľad vybavenia mechanizáciou 
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Príloha č.1 k Operačnému plánu ZÚK 

 

Špecifikácia rozsahu ZÚK 

Prehľad udržiavaných chodníkov, verejných priestranstiev a parkovísk - 

strojné čistenie: 
 

a) Chodníky 

 

1. Centrum mesta 

všetky chodníky a priestory autobusového nástupišťa s vyústením ku železničnej stanici, 

ul. Duklianska od Združenej k železničnému priecestiu na sídlisku Západ, 

ul. Školská v obidvoch smeroch, 

železničný podjazd na Školskej ul. k poliklinike na ul. Jánskeho obojstranne, 

ul. Konrádova, 

ul. Škultétyho, 

ul. Ing. Kožucha od Lekárne na Letnej 55 až po SPoŠ, na opačnej strane chodník pozdĺž 

komunikácie okolo športovej haly až na Lipovú ul., 

pred budovou Detskej polikliniky,  

pred budovou VZP na ul.Odborárov, 

pred budovou Mestského úradu na Štefánikovom námestí č.1+ chodník od Pošty po AB 

od GK kostola až po Geologický prieskum až na koniec chodníka smerom ku Markušovským 

rampám, po druhej strane od ZSŠHSaO /bývalá Drevárska škola/ až po bývalé OSP na 

Markušovskej ceste), 

od hotela Metropol po Elektrárenskú ulicu /pozdĺž DK ROH/, 

na Elektrárenskej ulici po obidvoch stranách, 

spojovací chodník medzi sídliskom Mier a sídl. Západ cez Fľúder, 

chodník od Starosaskej (okolo Hornádu) po Gorkého s pokračovaním na Starú cestu, 

ul. Slovenská /oproti cintorínu/ až po zatáčku pri Geologickom prieskume, 

ul. Svätoplukova, 

ul. Levočská od Domu smútku až po železničné rampy, 

ul. Fabiniho, od ZŠ Levočská po železničnú stanicu, 

v parkoch na Radničnom námestí, 

v Sade mládeže, 

do Ferčekoviec okolo štátnej cesty až na Brezovu ul., 

ul. Rázusov ául. jednostranne, 

ul. Gorkého (v úseku, kde nie sú rodinné domy), 

Sídlisko Za Hornádom –chodník od mosta až po SPoŠ., 

Radnica (priečne chodníky), priestor pred hlavným vstupom doRadnice 

Starosaská od chodníka pozdĺž Panorámy až po Leteckú ul., 

Palárikova (od Leteckej po 1. dom), 

Reduta pri rešt. Sonáta (vejár), 

Šoltésova pozdĺžny chodník od ŠZÚ/Hygiena/ až po vyústenie na Gorkého ul., 

spoj. Chodník a cyklistický chodník od Zimného štadióna – po Šoltésovu ul., 

MPC - VI.ZŠ (cyklistický chodník okolo Hornádu), 

2 x chodník Severný obchvat, 

chodník k NsP, 

Hanulová ul. od križovatky s Škultétyho ul. až po križovatku s ul.Ing. Kožucha a výjazd 

z bytovky /podchod/, 

okolo Finišu po Mäso Spiš (obojstranne), 

Kollárova pri Grécko katolíckom kostole smerom k malému podjazdu, 

KAUFLAND - chodníky smerom na Mier. 

 

 



12 

 

2. Sídl. gen. Svobodu 

ul. Brezová popri ceste 

ul. Lipová popri ceste 

ul. Lipová od ZŠ po objekt bývalej Geodézie 

 

3. Sídl. Mier 

ul. Tr. 1 mája - jednostranne 

Štúrovo nábrežie 

ul. Nejedlého – jednostranne 

ul. Jilemnického - obojstranne 

ul. Wolkerova – od križovatky s Komenského s Wolkerovou až po križovatku Jilemníckeho s 

Wolkerovou ul. 

Komenského + priečny chodník okolo plota ZŠ,  

Cyklochodník okolo rieky Hornád (Mier). 

  

4. Sídl. Západ: 

Duklianska od Združenej až po ZŠ Hutnícka 

Hutnícka okolo ZŠ až po Iliašovskú cestu 

Kolárska  

 

Poz.: Podľa možnosti prejazdu techniky čistiť i priľahlé chodníky k hore uvedenému 

zoznamu. 

  

 

b) Verejné priestranstva 

prechod Letná - Zimná pri Radnici 2x, 

priestranstvo pri obchodnom centre na ul. Lipovej - parkovisko, 

Priestor medzi detskými  ambulanciami a kinom - sídl. Mier, 

prechody pre chodcov v parku 

priestranstvo pri obchodnom centre SINTRA  /parkovisko/, 

Autobusové zastávky SAD 

 

c) Parkoviská  

Mlynská ul., pred MPC SNV, 

nám. SNP - pri Detskej poliklinike a za Mestským úradom, Štefánikovo nám č.1, 

Štefánikovo nám.č.1 - pri budove MsÚ – oproti SLSP, resp.Slovenskej poisťovni – Alianz, 

Školská ul. - pri budove bývalého Okresného súdu, 

Štefánikovo nám. - za budovou Mestského úradu – dvorná časť, 

pri Štefánikovom námestí – pošta až po SPŠ 

Zimná ulica, 

Za Domom kultúry, 

Letná ulica od Reduty po Levočskú bránu, 

Letná ulica - zregenerovaná časť námestia - cyklistický chodník pozdĺž /strojne/, 

Dom dôchodcov, 

Rázusova ul. - /pôrodnica/, 

Parkovisko Stará cesta. 
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Prehľad udržiavaných chodníkov, verejných priestranstiev   - ručné 

čistenie: 
 

1. Chodníky a vonkajšie schodištia 

Chodník a schody od SPoŠ k pamätníku 700 roč. (Tarča) - (dočasne uzatvorené v zimnom 

období), 

Nástupné ostrovčeky  MHD vr. AN SAD - len dočistenie, 

Čistenie chodníkov pred neobývanými domami (Letná, Zimná), 

Chodník od Pumperhausu (Mier) k závodu Združenej v.d. 

Schody pri býv. Topolčianskej reštaurácii, 

Schody pri cestnom podjazde na Levoču (4 x), 

Schody pri PNS na Štúrovom nábreží (Mier), 

Hanulova ul. pri obchode, 

Rázusova od býv. obj. Mäsospiš po križovatku /oproti Polícii/, 

Čistenie prístupov ku kontajnerom, 

Schodíky pri nákupnom stredisku Tarča - Agátová, 

Radnica – informátor. 

Radničné námestie – Letná ul- 5x prechod cez regenerovanú časť  - len dočistenie, 

pri strojnom čistení križovatiek - zabezpečiť prechodnosť pre chodcov na komunikácie, 

Sládkovičova ul. od ul. Duklianskej až po Štúrovo nábrežie. 

 

 

2. Lávky pre peších a chodníky na mostných telesách 
1. Kožuchová ul.-od ZŠ Kožuchova smerom k športovej hale, 

2. Elektrárenská pri Zimnom štadióne, 

3. Starosaská – Letecká ul., (pre r.2020 neexistujúca) 

4. Sídlisko Mier pri Panoráme, 

5. Sídlisko Mier pri Povodí Bodrogu a Hornádu, 

6. Sídlisko Mier pri Pumperhause, 

7. Mlynská, 

8. Filinského smerom k 62bj, 

9. Lávka pre peších ponad potok Holubnica k detskému ihrisku - Ferčekovce 

10. Lávka pre peších ponad potok Holubnica na Karpatskej ulici - Ferčekovce 

 
Poz.: Čistenie chodníkov bez možnosti prístupu techniky - strojného čistenia priebežne podľa 

potreby. 
 

Prehľad lokalít s odvozom snehu: 
Dispečer so súhlasom pracovníkov MsÚ po prevedenej obchôdzke v prípade potreby nariadi 

odvoz snehu z týchto ulíc: 

 

Parkoviská na Zimnej ul. 

od Mestského úradu, Štefánikovo námestie č.1 – dvorný trakt, 

od budovy Detskej polikliniky + parkoviská, 

od budovy Mestského úradu /parkovisko oproti SLSP, za Mestským úradom – parkovisko 

smerom k Detskej poliklinike + jama/, 

od Kalinčiakovej, 

od Ul. Stojan, 

od Ul. Fándlyho, 

od Ul. Brezovej, 

od Ul. Za Šestnástkou, 

od Ul. Slobody, 

od Ul. Banícka, 
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parkoviská – Letná ulica, 

parkovisko hotel Šport – vzadu aj vpredu, 

Podskala – Teplická cesta, malý podjazd, 

Kollárova ulica – podjazd, 

z okruhov: Ul. Fándlyho, Rázusova, Hanulová,  

Parkovisko pri športovej hale 

 

 

 

Príloha č.2 k Operačnému plánu ZÚK 
 

Prehľad vybavenia mechanizáciou 

 

1.. BrantnerNova, s.r.o. Spišská Nová Ves 

 

Názov mechanizmu 

(druh, typ) 

počet 

Nákladné vozidla 

JUMPER SN-165BJ 

Mercedes SN-751 AR 

Mercedes SN-752 AR 

Mercedes SN-146 CA 

 

 

4 

 

Traktor s radlicou 

 SN -  267 AB 

          SN -  737 AE 

 

 

 

2 

 

Multicar valník 

 

 

2 

Sypač Mercedes 

SN – 348 BO 

1 

 

Multicar - posypový 

 SN  - 372 CA 

          SN  - 356 CV 

 

 

 

         2 

 

Nakladače  

LOCUST,UNC,JCB 

 

 

 

5 

 

Dispečerská služba: 

Citroen C4 /SN – 127 DP/:  Ing. Starinský Ivan 

Citroen C4 /SN – 941 CN/:    Mgr. Peter Hudák 

Citroen BERLINGO /SN –752 DD/: p.Branislav Kováč 
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2. MEPOS SNV s. r. o. 

Názov mechanizmu 

(druh, typ) 

počet 

Malotraktor 

+ kefa / pluh 

+ posyp 

 

1 

Kramer 350 

+ pluh 

1 

 

Bugína 

+ kefa / pluh 

+ posyp 

 

1 

Multicar 

+ pluh a posyp 

1 

Traktor SAME 

+ pluh 

1 

 

 

3. Milanko s.r.o. 

Názov mechanizmu 

(druh, typ) 

počet 

Bobcat 

S175, S530,S650 

3 

 

Locust 903 (UNC) 1 

Caterpillar 432F, 434E 2 

Man vyklapač 2 

 

4. Ostatní 

Názov mechanizmu 

(druh, typ) 

počet 

Lesy mesta Spišská 

Nová Ves s.r.o. 

Traktor s radlicou 

 

1 

PLC, s.r.o. 

Traktor s radlicou 

1 

Branislav Pivovarník 

UNC, JCB 

2 

GAMAN s.r.o. 

CAT 428 

UNC 752 

Renault Kerax 

MAN 410 

TATRA 815 

LIAZ 150 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

 

 

Zoznam členov štábu zimnej služby 

 
 

Meno a priezvisko 

 

Pracovisko 

adresa 

 

Mobil. 

 

Email 

Ing. Starinský Ivan 

 

BrantnerNova, 

SNV 

0903 628 845 ivan.starinsky@brantner.sk 

p. Branislav Kováč BrantnerNova, 0911 693 987 Branislav.kovac@brantner.sk 
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 SNV 

Mgr. Peter Hudák 

 

BrantnerNova, 

SNV 

0911 400 598 peter.hudak@brantner.sk 

Ing. Milan Mucha 

 

MsÚ SNV, 

OVaD 

0917 127 750 milan.mucha@mestosnv.sk 

Ing. Peter Susa  

 

MsÚ SNV, 

OVaD 

0918 341 533 peter.susa@mestosnv.sk 

Ing. Ivan Jacko  MsÚ SNV, 

OVaD 

0917 636 226 

 

ivan.jacko@mestosnv.sk 

Ing. Peter Hamrák MsÚ SNV, 

OKS 

0918 391 159 peter.hamrak@mestosnv.sk 

Pavol Neuwirth MsÚ SNV, 

OKS 

0915 314 256 

 

pavol.neuwirth@mestosnv.sk 

Ing. Tomáš Bobko MsÚ SNV, 

OKS 

0917 636 264 

 

tomas.bobko@mestosnv.sk 

Dispečer - MEPOS  0948 248 715  

Tomáš Hamráček MEPOS SNV 0951 407 907 tomas.hamracek@mepos.sk 

Stanislav Filip  MEPOS SNV 0904 995 063 stanislav.filip@mepos.sk 

Štefan Pravlík MEPOS SNV 0907 080 497  

Vodič - Lesy mesta 

SNV s.r.o. 

Lesy mesta 

SNV s.r.o. 
0905 407 416  

Ľubomír Snopko Lesy mesta 

SNV s.r.o. 

0905 407 451 Lubomir.snopko@lesysnv.sk 

Ján Novák Lesy mesta 

SNV s.r.o. 

0905 872 562 jan.novak@lesysnv.sk 

kpt. Mgr. Ladislav 

Gardošík - ODI 

ORPZ – ODI, 0903 651 007, 

0905 241 170 

ladislav.gardošík@minv.sk 

karol.kucera@minv.sk, 

milos.jasecko@minv.sk 

Dušan Csonka Milanko, s.r.o. 0905 454 203 milanko@milanko.sk 

PLC, s.r.o., Lukáš 

Pavelka 

Kolláýrova 29, 

Spišská Nová 

Ves 

0911 995 864 plcpavelka@gmail.com 

Branislav Pivovarník – 

Novoveská Huta 

Branislav 

Pivovarník 

0903 944 914  

Marián Gallo  GAMAN s.r.o. 0905 402 176 gallomarian.mg@gmail.com 

 

mailto:gardošík@minv.sk
mailto:karol
mailto:milanko@milanko.sk

