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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2020 

 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

 

I. schvaľuje 

- Zámer zriadenia Technických služieb mesta  

 

II. poveruje primátora mesta  

- jednaním so spoločnosťou Žilinské komunikácie, a.s. o odkúpenie 100% 

obchodného podielu v spoločnosti a preverenie potenciálnych možností pri 

zriadení Technických služieb mesta 

 

III. žiada primátora mesta  

 

- Predložiť do prvého riadneho mestského zastupiteľstva v roku 2021 na 

schválenie zriadenie organizácie Technických služieb mesta 

  

- Informovať v prvom riadnom mestskom zastupiteľstve v roku 2021 

o potenciálnych možnostiach spolupráce so spoločnosťou Žilinské 

komunikácie, a.s. pri zriadení Technických služieb mesta 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Na mestskom zastupiteľstve dňa 29.06.2020 bola predložená Analýza možností 

„Efektívnejšia správa verejného priestoru“, ktorá zdôvodňovala potrebu zefektívnenia 

predmetných činností. Mestské zastupiteľstvo neprijalo k uvedenému materiálu platné 

uznesenie, napriek tomu sa poslanci mestského zastupiteľstva zhodli na potrebe zmeny. 

 

So zriadením organizácie Technických služieb mesta v súčasnom období, sa stotožnila 

odborná verejnosť, ako aj komisie mestského zastupiteľstva na ktorých bol materiál 

prejednávaný. Napriek tomuto názoru si vedenie mesta uvedomuje závažnosť poslaneckých 

pripomienok, ktoré pri príprave zámeru zriadenia organizácie je potrebné zohľadniť, ako aj 

zodpovedať na množstvo otázok podrobnejším zdôvodnením. Rovnako je vedenie mesta stále 

presvedčené, že zriadenie vlastnej organizácie bude pozitívnym krokom k zefektívneniu 

správy verejného priestoru. 

 

Uvádzame hlavné všeobecné dôvody zriadenia: 

- nespokojnosť so súčasnou správou verejného priestoru 

- nedostatočný rozsah správy k súčasným legislatívnym podmienkam, ale aj 

požiadavkám občanov 

- v krátkom čase končiace, niekedy dlhodobé / rámcové zmluvné vzťahy 

s externými dodávateľmi 

- pravdepodobnosť navýšenia finančných nákladov oproti súčasne 

vynakladaným finančným nákladom pri zabezpečovaní správy verejného 

priestoru externými dodávateľmi  

- potreba zlepšenia kontrolnej činnosti 
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Podrobnejšie zdôvodnenia sú uvedené v materiáli „Analýza možností - Efektívnejšia správa 

verejného priestoru“ zo dňa 31.05.2020. 

 

Pri poslednom navrhovanom uznesení k tejto téme na mestskom zastupiteľstve 29.06.2020 

máme za to, že príčiny nepochopenia dobrého zámeru vedenia mesta boli vysoko konkrétne 

návrhy a kroky k zriadeniu Technických služieb mesta (napr. vypovedanie zmlúv).  

 

Z tohto dôvodu si vedenie mesta dovoľuje predložiť materiál so všeobecnejším postupom 

a možnosťou zapojenia a zohľadnenia prípadných ďalších pripomienok a otázok, ktorých 

zodpovedanie jasne zadefinuje podnikateľský plán novej organizácie. Tento následne bude 

predmetom opätovného schvaľovania mestským zastupiteľstvom. 

 

Rovnako otvára možnosť preverenia optimálneho a efektívneho využitia podielu mesta 

v spoločnosti Žilinské komunikácie, a.s. pri zriadení organizácie. 

 

Dopad na rozpočet mesta predpokladáme vo maximálne výške 8 000 EUR s DPH do konca 

roku.  

 

Správa bola prerokovaná na finančnej a majetkovej komisii so stanoviskom: „Komisia 

odporúča MZ schváliť Zámer zriadenia Technických služieb mesta, poverenie primátora 

mesta jednaním so spoločnosťou Žilinské komunikácie, a.s. o odkúpenie 100% obchodného 

podielu v spoločnosti a preverením potenciálnych možností pri zriadení Technických služieb 

mesta a odporúča MZ žiadať primátora mesta, aby predložil do prvého riadneho MZ v roku 

2021 na schválenie zriadenie organizácie Technických služieb mesta a informovať v prvom 

riadnom MZ v roku 2021 o potenciálnych možnostiach spolupráce so spoločnosťou Žilinské 

komunikácie, a.s. pri zriadení Technických služieb mesta.“ 

 

 

 

Vyjadrenie z komisie územného plánovania a výstavby: „Komisia predložený materiál 

odporúča schváliť.“ 

 

Vyjadrenie komisie životného prostredia: „Komisia predložený materiál odporúča schváliť.“ 

 

Vyjadrenie komisie dopravy: odporúča mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom 

zasadnutí zobrať na vedomie zmenenú citáciu v bode : „Zámer na zriadenie technických 

služieb mesta.“  

 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí  

 

 

I. Schvaľuje 

- Zámer zriadenia Technických služieb mesta  

 

II. Poveruje primátora mesta  

- jednaním so spoločnosťou Žilinské komunikácie, a.s. o odkúpenie zvyšného 

obchodného podielu v spoločnosti a preverenie potenciálnych možností pri 

zriadení Technických služieb mesta 

 



4 

 

III. Žiada primátora mesta  

 

- Predložiť do prvého riadneho mestského zastupiteľstva v roku 2021 na 

schválenie zriadenie organizácie Technických služieb mesta vrátane 

podnikateľského a finančného plánu a časového harmonogramu ďalšieho 

postupu 

 

- Informovať v prvom riadnom mestskom zastupiteľstve v roku 2021 

o potenciálnych možnostiach spolupráce so spoločnosťou Žilinské 

komunikácie, a.s. pri zriadení Technických služieb mesta 

 

- Priebežne informovať poslancov mestského zastupiteľstva 

o rozhodnutiach  vedenia mesta, priamo súvisiacich so zriadením spoločnosti 

Technických služieb mesta a jej prevádzkou pred ich samotnou realizáciou 

 

 

 

 

 

 

 

 


