
Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb 
Služby v areáli Priemyselnej zóny Prievidza Západ I 

 
Údržba cestných komunikácií a chodníkov 

 letná údržba podľa potreby: strojné zametanie, umývanie komunikácie, zametanie, umývanie 
komunikácie a chodníkov vždy po zimnej sezóne, 

 zimná údržba: zabezpečenie zjazdnosti komunikácií, napr. strojné odpluhovanie, posyp 
inertným príp. chemickým posypovým materiálom,  posyp inertným a chemickým posypovým 
materiálom, v prípade potreby tak, aby boli komunikácie užívania schopné, 

 údržba trávnatých plôch (mimo plôch vo vlastníctve objednávateľa) vedľa komunikácií a 
oplotenia, kosenie trávy v súlade s platnou legislatívou o odpadoch, najmenej 3x ročne počas 
mesiacov marec až október vrátane týchto mesiacov v prípade, že to klimatické a vegetačné 
podmienky budú vyžadovať a zároveň umožňovať, 

 údržba vodorovného dopravného značenia (čiary, prechody, odstavné plochy), 
 údržba a prípadná výmena zvislých dopravných značiek vrátane materiálu. 

 
Požiarny vodovod 

 bežná prevádzka a údržba vodovodu, údržba nasávacieho čerpadla napúšťania požiarnej 
nádrže, údržba výtlačných čerpadiel požiarneho potrubia, 

 kontrola a monitoring prevádzkových parametrov  požiarneho zariadenia, periodické kontroly 
požiarnych hydrantov, 

 obhliadka a čistenie objektu napúšťania požiarnej nádrže, 
 periodické odborné prehliadky požiarneho vodovodu v zmysle príslušných právnych 

predpisov, odstraňovanie závad v prípade ich zistenia. 
 
Osvetlenie komunikácií priemyselnej zóny Prievidza Západ I 

 zabezpečenie osvetlenia komunikácií Priemyselnej zóny, zosúladené s osvetľovacím 
kalendárom mesta, 

 bežná prevádzka, údržba vnútro-areálového osvetlenia a pravidelné odborné prehliadky 
osvetlenia v zmysle príslušných právnych predpisov. 

 
Zabezpečenie ochrany areálu priemyselnej zóny Prievidza Západ I   
Oplotením 

 bežná údržba oplotenia a brán, 
 prípadná výmena plotových dielcov, 
 čistenie, kosenie plochy okolo oplotenia, 

Kamerovým systémom  
 monitorovanie vybraných častí komunikácií areálu so zabezpečením záznamov 

 
Dažďová kanalizácia 

 bežná prevádzka a údržba,  pravidelné periodické kontroly funkčnosti dažďovej kanalizácie 
 čistenie uličných vpustí, 
 údržba uličných vpustí. 

 
Informovanosť 

 zabezpečenie informovanosti o investoroch prostredníctvom informačnej tabule pri vstupe 
do priemyselnej zóny, príp. prostredníctvom informátora 

 
Vrátnica – prevádzka pracoviska vrátnice, náklady na energie jestvujúcich monitorovacích systémov 
(kamery, požiarny vodovod, ochrana oplotenia  

 
 
Poskytovanie vyššie uvedených služieb sa vzťahuje na hnuteľný, nehnuteľný majetok 
a zariadenia vo vlastníctve alebo správe SMMP, s. r. o.  


