
PLÁN ZIMNEJ ÚDRŽBY  
NA ÚZEMÍ OBCE KVAKOVCE A V REKREAČNEJ OBLASTI DOMAŠA DOBRÁ 

v sezóne 2019 - 2020 

 

OBEC KVAKOVCE: 

 

 

Prioritné 
poradie 
zimnej 
údržby 

Názov trasy popis trasy zimnej údržby 

1 Vimberská od hlavnej cesty po dom s.č. 130 (p. Baran) 

2 Za sadmi od hlavnej cesty až po koniec ulice k domu s.č. 25 (p.Barnaová Simona) 

3 Hlavná od mosta pri starom obecnom úrade až na osadu po dom s.č. 71 (p. Komenský) 

4 Za jarkom od domu s.č. 81 (p. Kolesárová a p. Molnárová) až po dom s.č. 76 (p.Čikot Juraj) 

5 Jarková od starého obecného úradu až po dom s.č. 50 (p. Viktor Humeník) 

6 Panská poza starý obecný úrad až po parkovisko k domu s.č. 98 (p. Ondovčák) 

7 Obchodná od starého obecného úradu až po cintorín k domu s.č. 109 (p. Ján Tutko) 

8 Krátka odbočka po dom č. 114 (p. Tutko Milan a Tutko Jaroslav) 

9 Za mostíkom odbočka cez most k domu s.č. 122 (Pavučko Michal) 

10 Domašská od starého obecného úradu až po dom na parcele 83/1 (p. Urbančok) smer na Domašu 

 

 

 

REKREAČNÁ OBLASŤ DOMAŠA DOBRÁ: 
 

Prioritné 
poradie 
zimnej 
údržby 

Názov ulice popis trasy zimnej údržby 

1 Dobranská od hlavnej cesty k lodenici po jachtársku ulicu, okolo bývalého štátnemu majetku 

2 Slivková od hlavnej cesty k štátnemu majetku po rekreačné chaty 

3 Na hôrke  Celá ulica medzi chaty 

4 Slnečná od hlavnej cesty poza reštauráciu Dobrá až k penziónu Korzár 

5 Pod lesom od penziónu Korzár až po štátnu cestu 

6 Ku vleku od hlavnej cesty k lyžiarskemu vleku 

7 Vodárenská od hlavnej cesty k vodárenskej chate až po koniec cesty 

8 Vranovská od hlavnej cesty do Suchého jarku až po ulicu Západná 

9 Ku prístavu od hlavnej cesty pod krížom po hotel Garden 

10 Nábrežná od hotela Garden po koniec zosuvu po parkovisko 

11 Športová od parkoviska po koniec ulice na kopci 

12 Na vyhliadke Celá ulica 

13 Nad prístavom od parkoviska pod hotelom Domaša hore do kopca až k penziónu Slovenka, poza Slovenku 

14 Rybárska od Slovenky dole kopcom až po ulicu K prístavu (chata p. Hricka) 

15 Horárska od hlavnej cesty až po koniec ulice 

16 Detrícka od hlavnej cesty až po koniec ulice 

17 Vinárska od hlavnej cesty až po koniec ulice 

18 Čerešňová Celá ulica až po chatu p. Bartka 

19 Ku veteránu od hlavnej cesty až po koniec ulice 

20 Železničiarska od hlavnej cesty až po koniec ulice k chate Železničiar 

21 Kvetná 
 

 

 

Kontakt pre dispečing: 0918 513 324 


