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Trenčín, 5. január 2016 
Zmluva o údržbe ciest I. triedy na území TSK nadobudla účinnosť dnešným dňom  
 
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja (SC TSK) má vo svojej správe 1481 

kilometrov ciest II. a III. triedy. S takmer 290 kilometrami ciest I. triedy sa tak celkovo 

stará o bezpečnosť a zjazdnosť 1771 kilometrov ciest  na území kraja. Zmluvu o údržbe 

ciest I. triedy v správe štátu vedenie SC TSK a Slovenskej správy ciest (SSC) podpísalo 

30. decembra 2015. Jej podpisu predchádzalo niekoľko rokovaní, na ktorých obe strany 

pripomienkovali jej znenie.  

Zmluva, ktorej predmetom je vykonávanie  bežnej a zimnej údržby na vybraných 

úsekoch ciest I. triedy  a ostatných ciest vrátane ich súčastí na území kraja, nadobúda 

účinnosť dnešným dňom.  Na základe podpísaného dokumentu tak bude SC TSK aj na 

cestách I. triedy vykonávať počas zimnej údržby nepretržitú 24-hodinovú dispečerskú 

službu, mimo zimnej služby zabezpečí letnú pohotovostnú službu. „Celkové náklady za 

zimnú údržbu ciest I., II. a III. triedy v Trenčianskom samosprávnom kraji predstavujú 

ročne sumu okolo 2,27 milióna €, z toho sú náklady na údržbu ciest I. triedy  ročne 

vyčíslené na sumu cca 775 tis. €. Táto suma pokrýva posypový materiál v hodnotne 323 

tis. € a samotné výkony sypačov v sume 452 tis. €,“ vysvetlil Radovan Karkuš, poverený 

riadením SC TSK. Platnosť podpísanej zmluvy je obmedzená na dobu určitú, a to do 30. 

júna 2020.  

Obslužnosť ciest I. triedy na území kraja bola zachovaná aj v priebehu rokovaní, keďže 

do doby podpísania zmluvy bola zimná údržba ciest I. triedy vykonávaná na základe 

objednávky medzi zúčastnenými stranami podľa podmienok predchádzajúceho 

zmluvného vzťahu, ktorému skončila platnosť.  

 
Zimnú údržbu vykonáva SC TSK prostredníctvom 11 stredísk údržby, rozmiestnených  na území kraja, a to 
v okresných mestách Trenčín, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Ilava, Považská Bystrica, Púchov, Bánovce nad 
Bebravou, Prievidza a Partizánske, ďalej v Nitrianskom Rudne a Nitrianskom Pravne. O zjazdnosť cestných 
komunikácií, bezpečnú a plynulú cestnú premávku sa tento rok stará  173 vodičov a 43 dispečerov.  Nepretržitá 
dispečersko-spravodajská služba v rámci zabezpečenia jednotného informačného systému zimnej spravodajskej 
služby vo všetkých krajoch na Slovensku bola z poverenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR bola spustená od 1. novembra 2015.   
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