
Komunálne služby v meste Žilina 
 

36.   týždeň 2020 (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 

Čistenie uličných vpustov Čistenie UV na trasách MHD 
 

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

- ul. Mládežnícka – oprava vpustu 
- Trnové pri MŠ – vyčistenie žľabu 
- ul. Potoky (Trnové) – vyčistenie 

a oprava žľabu 
 

Oprava výtlkov asfaltovými zmesami Oprava výtlkov na cestách 3 kategórie podľa 
vykonaných obhliadok.  

 

Kosba cestnej zelene Kosba cestnej zelene okolo MK 
 

 
 
 



 
Prevádzkovanie pohrebísk a domov smútku na území mesta Žilina 

 
Cintoríny: 
Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica evanjelický, Bytčica katolícky, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, 
Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie, Žilina – nový cintorín, Žilina – starý cintorín, Žilinská 
Lehota 
Domy smútku: 
Brodno, Budatín, Bytčica katolícky, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, 
Starý cintorín   
 
Prevádzkovateľ pohrebísk:  ŽILBYT, s.r.o. , Nanterská 8399/29, 01008 Žilina 
     Prevádzka – Martina Rázusa 1129, 01001 Žilina 

 Kontakty:   dispečing: 0905509090, technik: 0915793748,          
 e-mail   :  refcintorin@zilbyt.sk, techcintorin@zilbyt.sk, 
                 cintorin@zilbyt.sk 

 
Plán práce na 36. týždeň 2020 

 
Druh prác Popis a miesto 

* údržba hlavných komunikácií na cintorínoch  
* likvidácia odpadu a koordinácia odvozov VKK   
 

Pohrebiská podľa poveternostných vplyvov, 
pohrebov a pochovaní 

3 pracovníci 

 
* kosenie pohrebísk 
 

Brodno, Považský Chlmec 

* vydávanie povolení na ukladanie urien 
* vydávanie povolení na kamenárske práce 
* dopĺňanie evidencie hrobových miest  
* uzatváranie nájomných zmlúv 
* organizovanie pohrebných obradov 

Pondelok: 7.00 – 11.30   12.00 - 16.00 
         Utorok:           nestránkový deň 

 Streda:      7.00 – 11.30   12.00 – 16.30 
         Štvrtok:           nestránkový deň 

 Piatok:      7.00 – 11.30   12.00 – 14.00 
* zakresľovanie podľa potreby chýbajúcich 
hrobových miest do máp podľa reálneho stavu 
 

                             1 pracovník 
 

*výber a kontrola hrobových miest na 
pohrebiskách, vydávanie povolení na výkopy 
a otváranie krýpt 

Pohrebiská podľa potreby 
1 pracovník 

*upratovanie 10 domov smútku a prislúchajúcich 
sociálnych zariadení 

Dom smútku starý cintorín – denne 
Dom smútku Bytčica, Brodno podľa pohrebov 

1 pracovník 
7 DS  po pohreboch – pracovníci na dohodu 
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