Interpelácia poslanca Adriána Solára z rokovania OZ konaného dňa 14.12.2021
Poslanec Adrián Solár predložil interpeláciu v znení:
„Žiadam starostu obce o vysvetlenie prečo ulica Hollého – hlavá cesta nebola odhrnutá zakúpeným
novým traktorom, ale bola ručne odhrnutá nasledujúci deň zamestnancami obce.

Odpoveď:
Cestné teleso na ulici Hollého (cesta I/59, E77) je v správe Slovenskej správy ciest, ktorá vykonáva jeho
zimnú údržbu.
O údržbu chodníkov pozdĺž tejto cesty sa stará obec. Vo všeobecnosti má obec na údržbu chodníkov
zakúpené:
- snežnú frézu (za používanie zariadenia zodpovedá Juraj Hatala)
- Traktor Branson F 47 Cf 29 kW s natáčacou radlicou a posypom (za používanie zariadenia
zodpovedá Jozef Nemček st.)
V prípade potreby (napr. porucha zariadenia, absencia osoby určenej na prevádzku stroja, vyťaženosť
traktora a frézy na iných úsekoch zimnej údržby a pod.) sa chodníky odhŕňajú ručne.
Vzhľadom na šírku chodníkov pozdĺž cesty I/59 a na ich horizontálnu štruktúru (zošikmenie chodníka
smerom ku št. ceste pri každom vjazde k rodinným domom) nie je použitie traktora Branson na tieto
chodníky možné (platí to aj na chodník na Slnečnej ulici a na chodníkoch ponad rieku Váh smerom ku
Grenstavu a bývalej štátnej nemocnici). Na spomínaných vjazdoch k rodinným domom strhne
zošikmenie traktor z chodníka. Táto situácia by nastala aj v prípade, že by obec disponovala
malotraktorom s užším rázvorom zadnej nápravy, nakoľko tento je výrazne ľahší a jeho výkon je
približne polovičný.
Traktor Branson F 47 Cf 29 kW je v rozsahu komplexnej údržby ciest, chodníkov a parkovísk v obci
univerzálnejším strojom ako potenciálne menší, menej výkonnejší, ľahší a na kvalitu materiálov slabší,
no o niečo spratnejší ekvivalent. Ulicu Silvestra Nemčeka (Drndošovo), ulicu Pod hradom - v časti novej
IBV, námestie pred obecným úradom, cintorín a všetky parkoviská udržiava prioritne a takmer výlučne
tento traktor.
Na údržbu chodníkov pri ceste I/59 preto obec využíva len frézu a ručné odhŕňanie. V prípade
intenzívneho sneženia popoludní a večer bude tento chodník odhŕňaný aj vo večerných hodinách,
nielen ráno, na druhý deň.
V uvedenej veci treba určite spomenúť ešte jednu skutočnosť: výsledok odhrnutia chodníkov popri
ceste I/59 (ale aj chodníkov pri iných štítnych cestách) neguje údržba týchto ciest ťažkými odhŕňacími
mechanizmami, ktoré pri prejazde a súčasnom odhŕňaní snehu vo vysokých rýchlostiach väčšinu snehu
zo štátnej cesty navalia naspäť na očistené chodníky.
V ojedinelých prípadoch extrémnej snehovej nádielky povoláva starosta obce na zimnú údržbu aj iné
subjekty v obci, ktoré disponujú vhodnou technikou (PD Likavka, samostatne hospodáriaci roľníci,
dobrovoľní hasiči, fyzické osoby)
V Likavke dňa 3.1.2022

