
Komunálne služby v meste Žilina 
29 

.  týždeň 2012 (vykonávajú zmluvné spoločnosti) 
 
 
                           Údržba  pozemných  komunikácií 
 
Vykonáva : Žilinské komunikácie, a.s., Vysokoškolákov 2,010 08 Žilina 
Kontakt    : tel.041/5652379, 041/5091523, fax.041/5652419 
                     e-mail: zk@zilikom.sk 
 
 
Druh prác Presný popis 

Výtlky Oprava výtlkov asfaltom podľa požiadaviek MÚ 
 

Čistenie Uličných vpustov Čistenie UV na  MK podľa požiadaviek MÚ 
 

Vodorovné dopravné značenie Značenie prechodov, šrafovania, šipiek, stopčiar 
na hl. trasach MHD 

Cestná svetelná signalizácia Pravidelná denná kontrola, odstránenie 
prípadných porúch 

Ostatné práce Operatívne práce vzniknuté v priebehu týždňa, 
nezahrnuté v rozpise prác (správa komunikácií, 
zvislé dopravné značenie, oprava UV 
a poklopov,  oprava kanalizácií, oprava schodíšť, 
zábradlí  atď.) 
 

 

mailto:zk@zilikom.sk


 
 
 
Čistenie mestských komunikácií 
 
Vykonáva: Agát ,Bratislavská 45, 010 01 Žilina 
 Kontakt  : tel. 041/5621155, tel.,fax.041/5625959             
                   e-mail: kopera@stonline.sk 
 
29.týždeň 
Druh prác Presný popis 
16.7.2012  
deň: priebežné čistenie 
 
noc: priebežné čistenie 

 
Prístupové komunikácie Hájik, Hájik 
 
Centrum 1 

17.7.2012  
deň:  priebežné čistenie   
 
noc: priebežné čistenie 
 

 
Vlčince I,II,III 
 
Kysucká, Legionárska, Kmeťa, Rázusa 

18.7.2012 
deň: priebežné čistenie 
 
noc: priebežné čistenie 

 
Vysokoškolákov, Tajovského, Obchodná 
 
Hlinská, Komenského, Bernoláka 

19.7.2012 
deň: priebežné čistenie 
 
noc: priebežné čistenie 

 
  
 
Centrum 1 

20.7.2012 
deň: priebežné čistenie 
 
noc: priebežné čistenie 

 
 
 
Košická križovatka, Hlboká, Predmestská 

 
Neplánované a nepredvídané práce na 
základe požiadavky Mestského úradu 

 
 

 
Centrum 1 zahŕňa ul. Hurbanova, Kuzmányho, Kalinčiakova, Kálov, Zaymusova, 
Studničky, Bernolákova, Hálkova, Legionárska, Spanyolova, V. okružná, Fándlyho, 
Komenského, Hlinská, Rekova, Májová, Tvrdého, Dlabačova, Milcova, Štefánikova, 
Revolučná, Moyzesova, Republiky, Hviezdoslavova, Kukučínova. 
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Údržba a správa pohrebísk v Žiline: Starý cintorín, Nový cintorín 
 
Prímestské pohrebiská:  Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica katolícky, 
Bytčica evanjelický, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Trnové, 
Vranie, Závodie, Zádubnie, Zástranie a Žilinská Lehota. 
 

Vykonáva : Funeral, spol. s.r.o., Makovického 10, 010 01 Žilina 
Kontakt    : tel. 041/5623166 

e-mail   :  vincentfrancl@centrum.sk 
 

Plán práce na 29.týždeň 2012 
Druh prác Popis a miesto 

Čistenie a údržba pohrebísk:  Žilina 
mesto a prímestské časti mesta. 
Čistenie plôch, chodníkov a ciest. 
Údržba, drobné opravy oplotenia, 
chodníkov a schodov,  úprava 
nespevnených chodníkov (drobným 
kamenivom, resp. štrkom).  
Zber a vývoz smetí do veľkokapacitných 
kontajnerov, čistota okolo VKK. 
Kosenie cintorínov. 
 
 
 

Nový cintorín – pondelok – piatok 
1 pracovník = 8 hodín 
Starý cintorín - pondelok – piatok 
1 pracovník = 8 hodín 
Prímestské cintoríny – pondelok – piatok 
1 pracovník = 8 hodín  
Spolu maximálne 24 hodín/deň – pondelok 
- piatok  
 
Kosenie cintorínov – pondelok – piatok 
4 pracovníci = 32hodín 
 

Uzatváranie  nájomných zmlúv 
o prenájme hrobových miest pre 
pohrebiská Žilina a prímestské 
pohrebiská. 

Po- Pia  -priebežne každý pracovný deň od 
8,00 – 15,00 hod. 
 

Zabezpečovanie čistoty a údržby Domov 
smútku – umývanie okien, pranie záclon, 
utieranie prachu, zabezpečovanie čistoty 
a prevádzkyschopnosti sociálnych 
zariadení, drobná údržba, odstránenie 
drobných porúch 
 

Domy smútku: 
Starý cintorín, Brodno,  Bytčica katolícky, 
Mojšova Lúčka, Trnové,  Zástranie , 
Vranie 
 

Neplánované a nepredvídané práce 
Na základe požiadaviek MsÚ:  

 
 

 
Plán práce potvrdzujem. Ing.Cisarik 



  
 

Komunálne služby v meste Žilina 
na  29. týždeň (vykonávajú zmluvné spoločnosti) 

  
Údržba verejnej mestskej zelene, územie - sídliská Vlčince, Solinky, Hájik, Prieťah Nemocničná, 
Košická a Celulózka, Rosinky, Mojšová Lúčka, Trnové 
Vykonáva :  MGM Žilina s.r.o., Obežná 7 , 010 08 Žilina  
Obdobie: 29. týždeň 2012 
Kontakt    :  tel. 041/5166313 
e-mail :  mgm@mgmzilina.sk 
 
  
  
Druh prác Presný popis 
Kosenie trávnikov Solinky, Košická – dokončenie, Hájik, Rosinky, 

Vyhliadka Vodné dielo,  Trnové, Mojšová Lúčka - 2. 
kosenie trávnikov v ll. int.tr. 
Hájik-Kvačalová - 1. kosenie trávnikov v lll. int.tr. 
Vlčince 4 - 3. kosenie trávnikov v ll. int.tr. 

Ošetrovanie drevín Odvodová pod Hájom, Vyhliadka VD,  
- odburinenie a hnojenie výsadieb stromov a krov 
- doplnenie mulčovania podľa potreby  
Vlčince, Solinky, Hájik, Nemocničná, Vyhliadka VD 
- polievanie výsadieb stromov a krov 
- kontrola a oprava kolovania 

Zber hrubých nečistôt Vlčince, Solinky, Hájik - zber hrubých nečistôt v zeleni 
Neplánované a nepredvídané práce 
podľa požiadaviek mestského úradu 

 
 

  
  
Poznámka: Uvedený časový plán prác údržby, tvorby a správy verejnej zelene mesta Žilina sa 

môže meniť podľa požiadaviek poverených pracovníkov mestského úradu v Žiline, 
podľa požiadaviek poslancov MZ Žilina a podľa aktuálneho vývoja počasia. 
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Komunálne služby v meste Žilina 
 

PLÁN na 29. týždeň 2012- SEPAROVANÝ ZBER   
 

                       
  
   
 
Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina 
Kontakt :  tel. 041/7247896, 041/ 7246755, fax: 041/5006625 
                  e-mail: teate@t-t.sk 
                               zemcik.m@t-t.sk 
 
Druh prác Presný popis 
Pondelok    16.07.2012 
 

PLASTY : HLINY 58+5ŠK ,Bôrik 5 , SOLINKY  65+2ŠK , Bytčica  
13+1ŠK , VLČINCE 60+6ŠK , Trnové 8+1ŠK ,Mojšova Lúčka  4+1ŠK 
HÁJIK 41+1ŠK , Závodie 9+1ŠK , Bánová 9+2ŠK 
Spolu 292 ks 

 
Streda         18.07.2012 
 

TETRAPAKY : HLINY 19+6ŠK , Bôrik 2 ,SOLINKY 31+2ŠK , Bytčica 8 
, VLČINCE 34+3ŠK , Trnové 9 ,Mojšova Lúčka    2, HÁJIK 11+1ŠK , 
Závodie 2 , Bánová 5+3ŠK  ,Brodno 3, Vranie 3,Žil. Lehota 1 ,Strážov 
2 , Zádubnie 2 , Zástranie 2, P. Chlmec 5, Budatín 5 , OSTATNÉ 
MESTO 11   
Spolu :172 ks 

Štvrtok        19.07.2012 
 

PAPIER : HLINY 56+10ŠK ,Bôrik 5 ,SOLINKY  47+3ŠK ,Bytčica 10+ 
1ŠK , VLČINCE  60 + 5ŠK , Trnové 8+1ŠK , Mojšova Lúčka 5+1ŠK, 
HÁJIK 41+1ŠK , Závodie 8 + 1ŠK, Bánová 9+2ŠK  
Spolu : 274 Ks 

Piatok         20.07.2012 
. 

1.PLASTY : Brodno 7+1ŠK ,Vranie 5  Ž.Lehota 2+0ŠK , 
Strážov 4 +1 ŠK ,Zádubnie 5+1ŠK , Zástranie 6+ 1ŠK , P. 
Chlmec 5+ 0ŠK , Budatín 11+1ŠK , Ostatné MESTO ŽILINA -
zatiaľ 39   SPOLU :    89 ks 

2.  PAPIER : Brodno 6+0ŠK , Vranie 2+0ŠK , Ž. Lehota 1+0 ŠK, 
Strážov 4+1 ŠK, Zádubnie 4+0ŠK , Zástranie 2+1ŠK, P. Chlmec 5+0 
ŠK , Budatín 10+1ŠK , Ostatné MESTO ŽILINA -zatiaľ 34      SPOLU: 
71  ks  

 
. 
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Čistenie chodníkov, verejných priestranstiev a vývoz malých smetných 
nádob           
 
Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina 
Kontakt   :  tel. 041/5621635, fax. 041/5622157 
                     e-mail: teate@t-t.sk 
            zilincar.l@t-t.sk 
                       belak.v@t-t.sk 
                               zemcik.m@t-t.sk 
 
 PLÁN NA 29.týždeň 2012 
 
Druh prác Presný popis 
Dozber nečistôt v centrálnej mestskej zóne 
 
Pondelok 11400 m2 
Streda     11400 m2 
Piatok      11400 m2 
Sobota       6000 m2 
 
 
 
 
 

Ul. Národná   ,  Podchod na železničnú 
stanicu-polovica od Národnej,   A.Hlinku, 
Sad SNP, Farské schody, Balustráda, Farská 
ulička, J.Milca, Mariánske námestie, 
Geromettova, Jezuitská, Makovického, 
J.Vuruma, Mydlárska, Na bráne, Na 
Priekope, Pernikárska, Radničná, 
Sládkovičova, Bottova, Štúrova, Horný val, 
Dolný val, Hodžova, Pivovarská, Čepieľ, 
Studničky, MsÚ s priľahlými chodníkmi 

Vývoz malých smetných nádob „strada“ Pondelok: centrum, Bulvár, Plaváreň, 
Junior, Bajzová, Mojšová Lúčka, Rosinky, 
Trnové,  Budatín,Bôrický park VODNÉ 
DIELO 
Utorok: centrum, Bulvár, Plaváreň, Junior, 
Veľký Diel, Vlčince, Solinky, 
Bánová,Závodie 
Streda: centrum, Bulvár, Plaváreň, Junior, 
Bajzová, Športová hala, Vlčince, P. Chlmec, 
VODNÉ DIELO 
Štvrtok: centrum, Bulvár, Plaváreň, 
Vlčince, Bôrický park, Solinky 
Piatok: centrum, Bulvár, Junior, Bajzová, 
železničná stanica, TESCO, Hurbanová-
úrad práce, Brodno, 
Zástranie,Zádubnie,LESOPARK mimo 
ihriska,Chodník M. diel,VODNÉ DIELO 
Sobota: centrum, Bulvár, Junior, Solinky,   
Vlčince, Bôrický park, P. Chlmec, Budatín 

Čistenie autobusových zastávok a podchodov Pondelok: ZASTAVKY: centrum, Hálkova, 
Komenského, Hlinská, Bernolákova, 
Vlčince,  
PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, 
socha J.M.Hurbana, Slovena, Matica 
Slovenská 
Utorok: ZASTAVKY: centrum, Solinky, 
Veľký Diel, Vysokoškolákov, Obchodná, 
Rudnaya, Tajovského, Hôrecká, Hájik 
Streda: ZASTAVKY: centrum, Košická, 
HYPERTESCO, Hviezdoslavova, Slovena, 
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Zaťko, Bratislavská 
PODCHODY: Viadukt, Rondel, Plaváreň, 
socha J.M.Hurbana, Slovena, SOLINKY - 
Bytčická 
Štvrtok: ZASTAVKY: centrum, Hájik, 
Závodie, Kvačalova, Bánová, Hôrecká, 
Kragujevská, Bytčica,  
Piatok: ZASTAVKY: centrum, P. Chlmec, 
Budatín, Celulózka, Trnové, Mojšová Lúčka 
PODCHODY : Rondel ,Plaváreň , viadukt, 
Socha J.M. Hurbana , Slovena  
 
 

Strojné  a ručné  zametanie chodníkov  
  
          

Pondelok:    Bernolákova,   
 
Utorok:         Májová,   
   
Streda:           Hviezdoslavova, 
Štefánikova-celá 
 
Štvrtok:      Radničná, Nám. A. Hlinku-
časť, Billa-Plaváreň         
  
Piatok:       Park SNP, Park Studničky 

  
 
 
Neplánované a nepredvídateľné práce podľa požiadaviek Mestského úradu.  
 
Potvrdzujem plán na 29. Týždeň – Mestický Pavol 
 
 
 
 
 



 

 Plán prác na 29.týždeň 2012 
 
 

Objednávateľ:   Mesto Žilina so sídlom Mestského úradu v Žiline 
    Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina 
                                                

            Zhotoviteľ:   ERPOS, spol. s r. o.Vysokoškolákov 4 Žilina 
                                               Kontakt: 041/5004023  Chabada Peter 0903 527697  peter.chabada@erpos.sk 
                                                                                    Gašperec Miroslav Ing. 0903 501 575  miro.gasperec@erpos.sk   
  
 
Rámcová zmluva o dielo v zmysle § 269 ods. 2 a s použitím § 536 a nasl. Obchodného zákoníka – predmet plnenia (Článok II bod 2 
písmeno a – g): 

a) Zabezpečenie opráv a údržby detských ihrísk v majetku mesta Žilina (pasport ihrísk). Jedná sa o 10 ihrísk vybavených 
detskými zariadeniami nových typov a 150 detských ihrísk staršej výroby, na ktorých je pieskovisko, prípadne detské 
zariadenie ako hojdačky, preliezky alebo kolotoč z kovových materiálov osadené v rámci výstavby panelákov. Tieto detské 
zariadenia musia byť udržiavané v takom stave, aby sa dali bezpečne využívať, t.j. je nutné opravovať alebo vymienať 
poškodené časti, natierať ich, dopĺňať piesok v pieskoviskách, pravidelne čistiť a vyvážať smeti z týchto ihrísk, natierať 
a opravovať oplotenie detských ihrísk.  

b) Zabezpečenie opráv a údržby autobusových prístreškov v počte 55 kusov t.j. zabezpečovanie výmeny príp. opravy plechov 
a ich pravidelné nátery, v prípade potreby premiestňovanie týchto prístreškov.  

c) Zabezpečovanie opráv a údržby lavičiek v počte 600 kusov, montáž nových a demontáž nepoužiteľných lavičiek. 
d) Zabezpečovanie opráv a údržby mestských fontán v počte 6 kusov, pravidelná kontrola a čistenie samotných fontán a strojovní 

fontán.  
e) Zabezpečenie drobných zámočníckych prác, napr. výroba a osadenie zábradlí, kovových mreží a pod.  
f) Montáž a demontáž vianočnej výzdoby v meste Žilina.  
g) Zabezpečenie prác pri kultúrno-spoločenských akciách Mesta Žilina (napr. vylepovanie plagátov na určených miestach 

a pod.). 
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Plán na 29 týždeň 2012 

Práce podľa 
zmluvy článok II 
bod 2 

Obdobie a čas výkonu Popis prác    

Písmeno a./ 29 týždeň 1. Podľa požiadaviek Mestského úradu 
 

   

Písmeno d./ 29 týždeň 1. Pravidelné obhliadky, čistenie fontány na Hlinkovom námestí. 
2. Pravidelné obhliadky, čistenie + doplnenie vody  do fontány v 

Sedláčkovom parku. 
3. Pravidelné obhliadky, čistenie fontány na Marianskom námestí. 
4. Pravidelné obhliadky a čistenie, vypustenie vody + spätné napustenie 

fontány v parku Na studničkách. 
5. Pravidelné obhliadky, čistenie, drobné opravy  fontány pri kostole. 

   

Písmeno c./ 29 týždeň  

1. Podľa požiadaviek Mestského úradu 

   

Písmeno e./ 29 týždeň 1.  Podľa požiadaviek Mestského úradu     

 
Protokol predkladá :  ERPOS spol. s r.o. Žilina  dňa 12.7.2011  Chabada Peter    ...................................................... 
Neplánované a nepredvídateľné práce podľa požiadaviek Mestského úradu. 
  



Smernica prednostu mestského úradu o postupe pri 
zabezpečovaní, kontrole a financovaní komunálnych 

služieb v meste Žilina 
 
 

Článok 1. 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Táto smernica ustanovuje záväzné pravidlá a pracovné postupy pre zamestnancov 

mestského úradu pri zabezpečovaní a kontrole prác, ktorými mesto zabezpečuje výkon 
komunálnych služieb (ďalej len KS) v zmysle  § 4,ods.3, písm. f) a  g)    zákona                 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a to najmä udržiavanie 
čistoty v meste, správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestských 
cintorínov a ďalších mestských zariadení a nakladanie s komunálnym odpadom 
a drobným stavebným odpadom a prijímaní faktúr za vykonané práce. 

 
2. Rozsah vykonaných prác (výška výdavkov za KS) vychádza zo schváleného rozpočtu 

mesta na príslušný rozpočtový rok a je zabezpečovaná zmluvnými vzťahmi so 
spoločnosťami, ktoré vykonávajú  komunálne služby pre mesto.  

 
 

Článok 2. 
Realizácia komunálnych služieb 

 
1. V zmysle platného Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline práce, ktorými 

mesto realizuje výkon KS, zabezpečuje odbor dopravy a komunálnych služieb (ďalej len 
ODaKS). 

 
2. ODaKS je zodpovedný za plánovanie, zabezpečenie a  kontrolu vykonávaných 

komunálnych služieb. 
 
3. ODaKS zodpovedá za optimálne využitie aktivačných prác a ich skĺbenie s činnosťami 

zabezpečovanými obchodnými spoločnosťami s dôrazom na úsporu finančných nákladov 
mesta. 

 
4. Jednotlivé spoločnosti sú povinné predložiť v termíne do 15.9. bežného roka návrh 

činnosti s predpokladanou kalkuláciou nákladov podľa zmluvných podmienok, pričom 
zvlášť budú identifikované bežné (pravidelne sa opakujúce činnosti) a zvlášť návrh na 
rozvojové akcie súvisiace so zlepšením prostredia, príp. činnosti.  

 
5. V termíne do konca septembra bežného roku ODaKS zabezpečí odborné posúdenie 

návrhov, doplnenie priorít mesta, kontrolu finančných nákladov a predloženie 
komplexného návrhu do porady mestského úradu k prerokovaniu, doplneniu a schváleniu. 

 
6. ODaKS spracuje návrh rozpočtu po vecnej, finančnej a termínovej stránke tak, aby pri 

schvaľovaní boli jednoznačne určené priority, periodicita a rozvoj činnosti v danej oblasti 
zabezpečovaných služieb. 
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7. Do 30 dní po schválení rozpočtu mestským zastupiteľstvom je ODaKS povinný 
zabezpečiť prerokovanie zmien vyplývajúcich zo schváleného rozpočtu s jednotlivými 
spoločnosťami vrátane potencionálnych úprav pôvodného návrhu. 

 
8. V priebehu bežného roka je základným nástrojom riadenia procesu komunálnych služieb 

v meste Žilina mesačný rozpis prác v danej oblasti a jednotlivými spoločnosťami. K tomu 
je každá spoločnosť povinná predložiť ODaKS rozpis prác a činností pre nasledujúci 
mesiac najneskoršie do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca, ktorý ODaKS potvrdí, 
prípadne doplní najneskôr posledný deň v mesiaci. 

 
9. V operatívnom systéme riadenia procesu, má rozhodujúcu úlohu týždenný rozpis prác 

a činností, ktorých návrh predložia realizujúce spoločnosti ODaKS najneskôr vo štvrtok 
predchádzajúceho týždňa pred týždňom samotného výkonu prác (činností). Tento návrh 
ODaKS potvrdí, prípadne upraví do konca pracovnej doby nasledujúci deň po prevzatí 
návrhu. V prípadoch, že vyššie uvedené dni pripadnú na deň pracovného voľna posúvajú 
sa úkony, ktoré majú dotknutí vykonať o jeden deň vopred.  

 
10. Celý proces návrhov a potvrdení sa bude realizovať elektronickou poštou so 

zabezpečením následnej kontroly vecnej a termínovej. 
      Týždenný rozpis prác a činností schválený ODaKS bez potreby dodatočných úprav vo   
      formáte doc, xls alebo pdf elektronickou poštou  doručí  odboru organizačnému    
      a vnútornej správy / ďalej len OOaVS/ – oddeleniu informatiky  na e-mail info@zilina.sk   
      do 8.OO hod. v prvý pracovný deň  týždňa. 
 
11. V prípade, že rozpis prác a činností pre daný týždeň nebude doručený na OOaVS –  
      oddelenie informatiky do 8.00 hod. prvého pracovného dňa týždňa, rozpis bude   
      zverejnený bezodkladne po doručení , najneskôr však do 2 hodín od doručenia. 
      OOaVS – oddelenie informatiky elektronickou poštou bez zbytočného odkladu doručí  
      ODaKS  potvrdenie o zverejnení rozpisu na internetovej stránke Mesta Žilina. 
 

 
 

Článok 3. 
Kontrola vykonaných prác a ich úhrada 

 
1. ODaKS spracuje návrh spôsobu predkladania denných hlásení o vykonaných prácach 

jednotlivých spoločností. 
 
2. Realizujúce spoločnosti sú povinné do 07.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa zaslať 

výkaz vykonaných prác za predchádzajúci deň ODaKS elektronickou poštou, prípadne 
písomnou formou s potvrdením prevzatia podateľňou alebo ODaKS . 

 
3. Zamestnanci ODaKS zodpovední za výkon jednotlivých činností sú povinní písomne 

potvrdiť spoločnostiam vykonané práce najneskôr do 14.00 hod. nasledujúceho dňa          
elektronickou  poštou. 

 
4.  Takto potvrdené vykonané práce budú podkladom pre mesačnú fakturáciu, ktorú sú 

realizujúce spoločnosti povinné zaslať do 10 dňa nasledujúceho mesiaca. 
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5. Po zaevidovaní faktúry do informačného systému (ISS) a jej doručení príslušnému 
zamestnancovi ODaKS   je tento povinný skontrolovať všetky náležitosti faktúry v zmysle 
Článku 3, bodu 1. „Poriadku obehu účtovných dokladov mesta Žilina na Mestskom úrade 
v Žiline“, vyhotoviť platobný poukaz, zabezpečiť podpis o vykonaní predbežnej finančnej 
kontroly a podpis osoby, ktorá má poukazovacie právo na úhradu. Faktúru so všetkými 
náležitosťami vráti späť na ekonomický odbor, a to najneskôr 3 dni pred lehotou 
splatnosti. 

 
6. Ak pri kontrole faktúry zamestnanec ODaKS zistí také skutočnosti, pre ktoré nie je možné 

fakturovanú sumu uhradiť, postupuje v zmysle Článku 3, bodu 3. „Poriadku obehu 
účtovných dokladov mesta Žilina na Mestskom úrade v Žiline“. 

 
7. OOaVS v zmysle platného Organizačného poriadku  Mestského úradu v Žiline zabezpečí 

podmienky pre plynulý chod elektronickej pošty pre ODaKS, obsluhu redakčného 
systému internetovej stránky mesta a technickú podporu 

 
  

 
Článok 4. 

Záverečné ustanovenia 
 
 

1. Smernica prednostu mestského úradu o postupe pri zabezpečovaní, kontrole a financovaní   
komunálnych služieb v meste Žilina bola schválená prednostom  Mestského úradu  
v Žiline dňa 22.2.2008. 

 
2. Kontrolu dodržiavania tejto Smernice vykonáva hlavný kontrolór mesta. 
 
3. Táto Smernica nadobúda účinnosť dňom 1.marca 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                Ing. Viliam Mikuláš 
                                                                                          Prednosta mestského úradu 



Komunálne služby v meste Žilina 
 

na 29. týždeň (vykonávajú zmluvné spoločnosti) 
 
Vývoz komunálneho odpadu - obyvatelia 
Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina 
Kontakt :  tel. 041/7247896, 041/ 7246755, fax: 041/5006625 
                     e-mail: teate@t-t.sk 
 

Druh prác Presný popis 
vývoz komunálneho odpadu - obyvatelia 
pondelok 16.7.2012 
 
 
 
 
  

 Predmestská, Hlboká, J.Kráľa, Veľká okružná, 
Jesenského, Legionárska, Hollého, Bratislavská, 
Sasinkova, F.Mráza, Šoltésova, Radlinského, 
Janošíkova, Framborská, F.Ruppeldta,  
Hliny I až VI, Vlčince I,II,III,IV, Hájik, Solinky, 
Sídlisko pod nemocnicou., 
Biela, Žltá, K vodojemu, Horná, Červená, Modrá, 
Zelená, Radová, Ku zvonici, Medzilužie, Lúčna, 
Záhumnie, Hore vŕškom.,  Závodie 
Vývoz objemového odpadu: Solinky 

utorok 17.7.2012 J.Milca, Revolučná, M.R.Štefánika, Kukučinova, 
Moyzesova, Rybníky, Na Stave, Kysucká, Na 
Sihoti., Na Lány, Do parku, Letná, K múzeu, 
Stará hradská, Topoľová, Zámocká, Slovenských 
dobrovolníkov, Nám.hrdinov, Dolná, Železničná, 
Energetikov, Záhradná.,  Bytčica, Považský 
Chlmec, Bánová, Vranie., Hliny VII a VIII              
Vývoz objemového odpadu: Dokončenie 
Soliniek,Vlčince II-III  

streda 18.7.2012 Škultétyho, Pri Rajčianke, Bôrická, Oravská, 
Tulipánová, Ovsená, Pribinova, J.Silana, 
Mojmírova, A.Žarnova, R.Dilonga, Svätoplukova, 
Gabčíkova, Rastislavova, Malý diel, Cesta 
k Paľovej búde., Sídlisko pod nemocnicou, Hájik, 
Vlčince I,II,III,IV, Solinky., Celulózka, Rosinky, 
Trnové, Zádubnie, Zástranie 
Vývoz objemového odpadu: Vlčince I,IV,Hliny 
I-IV 

štvrtok 19.7.2012  Murgašova, Na šefranici, Stárkova, Tolstého, 
D.Krmana, Závodská cesta, M.Rázusa, Tichá, 
Kuzmányho, Tajovského, Festivalova, Čuleňova, 
V.Javorku, Majochova, Petrovského, Hečkova, 
Kraskova, G.Povalu, J.Kovalíka, B.Martinského, 
Stavbárska, Poľná, A.Rudnaya, A.Lemeša, 
M.Urbana., Rovniankova, Hálkova, V.Spanyola, 
J.C.Hronského, Palarikova, Komenského, 
Suvorovova, Juraja Slottu, Daxnerova, Kollarova, 
Halašova, Vajanského, Ambra-Pietra, Veľká 
okružná, Horný val, J.Kalinčiaka, Pivovarská, 
Sad SNP, Dolný val., Hliny I až VI., Strážov, 
Brodno, Žilinská Lehota 
Vývoz objemového odpadu: HlinyV-VIII 

piatok 20.7.2012 Klemensova, Sídlisko pod nemocnicou, Solinky, 
Hájik, Vlčince I,II,III,IV,  
Hliny VII a VIII 
Vývoz objemového odpadu: Hájik,Staré Mesto 

Potvrdzujem plán vývozu KO na 29.týždeň:Kavecký 
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Údržba zelene- 29. Týždeň 2012  
 
Vykonáva : T+T, a.s., A. Kmeťa 18, 010 01 Žilina 
Kontakt   :  tel. 041/5621635, fax. 041/5622157 
                     e-mail: zilincar.l@t-t.sk 
 
 
Druh prác Presný popis a miesto 
 
1. Kosenie 
 
 
 
2.Výsadba kríkov  
 
3. Polievanie výsadieb- podľa potreby 
 
4. Strihanie živých plotov 
 
5. Orezanie drevín 
 

 
Kuzmányho ul., Hliny I.-zrevitaliz. 
vnútroblok, Hliny VII, Hlinská ul. 
 
 
Hliny I-VIII, Vysokoškolákov, Šport. hala 
 
Pešia zóna a parky 
 
Mostná ul.- Billa, Sad SNP, Kuzmányho ul., 
Tajovského ul.  
Bernolákova ul., Závodie- Gogoľova ul. 

 
Poznámka: Uvedený časový plán prác údržby, tvorby a správy verejnej zelene mesta Žilina 

sa môže meniť podľa požiadaviek poverených pracovníkov mestského úradu 
v Žiline, podľa požiadaviek poslancov MZ Žilina a podľa aktuálneho vývoja 
počasia. 
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