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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2017
1. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie Informatívnu správu o výsledkoch
hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za III. štvrťrok 2017.
DÔVODOVÁ SPRÁVA

V súlade s Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 55/2013 zo dňa 06.05.2013 predkladáme
Mestskému zastupiteľstvu v Žiline Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti
ŽILBYT, s.r.o. za III. štvrťrok 2017.
Materiál je v súlade so zakladateľskou listinou spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. a právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Predmetný materiál bol prerokovaný v komisii finančnej, komisii územného plánovania
a výstavby, komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej. Jednotlivé komisie odporučili Mestskému
zastupiteľstvu, aby predložený materiál zobral na vedomie.
Dopad materiálu na rozpočet mesta je neutrálny.

Obdobie tretieho štvrťroku bolo zamerané na realizáciu vysporiadania nahlásených
207 požiadaviek na riešenie opráv v bytoch a bytových domoch k dnešnému dnu máme vyriešených
164 požiadaviek, ostatné sa zabezpečujú a realizujú. Vykonali sme 102 objednávok na zabezpečenie
chodu spoločnosti kde 80 objednávok realizovaných pre zabezpečenie prevádzky bytov. Ďalej sa
spoločnosť zaoberala bežným výkonom činnosti správy bytov a nebytových priestorov v zmysle
mandátnej zmluvy. Realizovali sme vymáhanie nedoplatkov formou upomienok, pokusov o zmier,
ako aj výpovedi z nájmu. V hodnotenom období sme uzavreli 128 nájomných zmlúv, 41 dohôd
o urovnaní dlhu, 7 výziev na vypratanie bytu. Spracovali sme podklady na vyhlásenie dvoch súťaži
verejného obstarania na zabezpečenie zimnej údržby roku 2017 / 2018 a poistenia majetku na rok
2018, ktorého verejné obstarávanie práve prebieha.
Naši zamestnanci, realizovali zabezpečenie servisu, opráv, a údržby predškolských
a školských zariadení v celkovom počte 560 nahlásených požiadaviek a 191 požiadaviek ostáva
splniť 25 požiadaviek (48 voda - kúrenie, 43 elektroinštalácie, 71 zámočnícke / záhradné práce, 8
dodávateľsky, 21 maliari ). Vymaľovali sa všetky kuchynské zariadenia a celkove 8.810m² plôch
vrátane čistenia, penetrácie, tmelenia, soklov. Podieľali sme sa na maľovaní Žilinskej krytej
plavárne pred začatím sezóny. Počas hodnoteného obdobia sme vykonávali 56x kosenie školských
zariadení v objeme 250.769 m² , ktoré prikladáme v prílohe č.1.
Podľa požiadavky školského odboru sme vykonali aj úpravu atletických dráh pred začatím
školského roku 2017 / 2018 :
základná škola
herbicídy trávy
kosenie
ZŠ Jarná 20
ZŠ Martinská 20
ZŠ V. Javorku 32
ZŠ s MŠ Gaštanova 56

9.08.2017

15.-16.08.2017

11.08.2017

17.08.2017

23.08.2017

3. a 14.08.2017

21.08.2017

4.7. a 11.08.2017

Naďalej pokračujeme v odstraňovaní zistených závad z revíznych správ v CO krytoch, kde je
vlastníkom mesto Žilina, ktoré spravujeme viď príloha č. 2 . Ďalšia činnosť je podmienená
finančným krytím cenových ponúk a verejným vysúťažením zákaziek.
Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. pokračuje svojou činnosťou v prevádzkovaní 17 pohrebísk na
území mesta Žiliny, kde nám pribudlo jedno pohrebisko Žilina – Bôrik, kde začíname prideľovanie
urnových miest na základe podaných žiadostí. Uzatvorili sme 247 nových nájomných zmlúv na
hrobové miesta a prehodnotilo sme 679 starých nájomných zmlúv na hrobové miesta + 26 prepisov
nájomných zmlúv. Od januára 2017 spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. poslala 433 výziev na zaplatenie
nájomného za hrobové miesta, kde z uvedeného počtu sa vyriešilo 110 výziev. V hotovosti bolo
uhradených spolu 28 717,56 €, za prenájom hrobových miest 26 024,06 € za obradné siene a vstupy
na cintorín 1 500,00 € . V zmysle zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve bolo zaslaných 32
výpovedí z nájomnej zmluvy, pričom 16 z nich sme už vyriešili. Zabezpečili sme 138 dôstojných
rozlúčok na všetkých pohrebiskách v správe, kde sme realizovalo 63 pochovaní do zeme a 75
kremačných rozlúčok. Vydalo sme 58 povolení na výkop jamy, 117 povolení na kamenárske práce,
57 povolení na vloženie urny, štyri potvrdenia o účasti na pohrebe, štyrikrát sme poskytli chladiace
zariadenie v dome smútku Bytčica a vystavili 37 dokladov za vymeranie hrobového miesta, 65
dokladov za reprodukovanie hudby a 12 dokladov za videoprojekciu počas rozlúčok v dome smútku
Starý cintorín. Vykonávali sme prostredníctvom našich zamestnancov 4.-té kosenie pohrebísk

o ploche 148.227m². Súbežne sme realizovali opravu oplotenia na pohrebisku Strážov a pokračuje
sa s opravami na pohrebisku Závodie. Naďalej zabezpečujeme dodávku vody do vodných nádrží na
pohrebiskách, kde nie sú vybudované vodovodné prípojky a vykonávame údržbu cintorínov,
čistenie, zametanie, odstraňovanie čiernych skládok , kontrolu a opravu oplotenia na všetkých
pohrebiskách.
Ku „Sviatku všetkých svätých“ sme zabezpečili rozloženie VKK a nových 110 litrových
zberných nádob :
Cintorín

Druh zbernej nádoby

Cintorín

Druh zbernej nádoby

Bánová

3 ks 1100 l ZN

Trnové

4 ks 1100 l ZN

Brodno

1 ks VKK

Vranie

Budatín

4 ks 1100 l ZN

Zádubnie

2 ks 1100 l ZN

Bytčica - evanjelický

2 ks 1100 l ZN

Zástranie

3 ks 1100 l ZN

Bytčica - katolícky

3 ks 1100 l ZN

Závodie

Mojšová Lúčka

2 ks 1100 l ZN

Žilina – Starý cintorín

10 ks 1100 l ZN

1 ks VKK

Žilina – Nový cintorín

2 ks VKK + 10 ks 1100 l ZN

Považský Chlmec
Strážov

3 ks 1100 l ZN

3 ks 1100 l ZN a1 ks VKK

Žilinská Lehota

1 ks VKK

Žilina Bôrik

1 ks VKK

Spoločnosť ŽILBYT, s. r. o od 1.2.2017 spravuje aj kultúrne domy. Jedná sa o kultúrne
domy v Bytčici, v Trnovom, vo Vraní, v Žilinskej Lehote a v Zástraní. Za hodnotené obdobie sme
zrealizovali 22 nájomných zmlúv na prenájom kultúrnych domov. Zabezpečuje sa pravidelné
kosenie okolia kultúrnych domov, upratovanie a drobné opravy a údržba kultúrnych domov, doplnil
sa nábytok v kultúrnych domov.
Vzhľadom na rozširujúce sa činnosti správcu máme vyhlásené výberové konania na

doplnenie odborných pracovníkov remeselných prác pre zabezpečenie jednotlivých opráv a revízií
súvisiacich so zabezpečením majetku mesta Žilina.
Hospodárenie spoločnosti k 30.9.2017 :

Spoločnosť vykazuje ZISK vo výške 7 247,66 EUR
==========================================

Prikladám súvahu a výsledovku spoločnosti :

