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1. NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Mestské zastupiteľstvo v Žiline:
I.

II.

Žiada prednostu MsÚ v Žiline zabezpečiť obstaranie pojazdnej dielne a jej
personálneho zabezpečenia v termíne do 31. 7. 2021.
Návrh vybavenia dielne je uvedený v prílohe materiálu.
Schvaľuje financovanie nákupu pojazdnej dielne v sume 60 000 € a žiada
prednostu MsÚ v Žiline o zahrnutie uvedenej sumy do rozpočtu v najbližšej
rozpočtovej zmene.

2. DÔVODOVÁ SPRÁVA
Pojazdná dielňa je veľmi potrebnou pohotovostnou inštitúciou pre vybavenie časti položiek
Odkazu pre starostu, ako aj iných podnetov od občanov či poslancov. Stane sa predchodcom
a budúcou súčasťou chystaného komunálneho podniku mesta Žilina. Proces údržby a opráv cez
vysúťažené dodávateľské firmy v meste je zdĺhavý, náročný a často obštrukčný. Veľmi dlho
trvá, kým prejdú niektoré podnety od občana cez poslanca na vedenie mesta k referentovi,
potom k vedeniu vysúťaženej firmy a odtiaľ k pracovníkom pre realizáciu podnetu v teréne.
Takéto stavy sú bežné a brzdia proces nápravy vo veľkom množstve podnetov. Absentuje
operatívnosť a o riešení havarijných stavov ani nehovoriac, ktorý názorne dokumentuje aj počet
podnetov na Odkaze pre starostu. Nie je úplne nadnesené konštatovanie, ktoré vyslovil kolega
Ondrej Šoška do médií, že kým sa opraví trčiaci klinec na lavičke medzitým zhrdzavie
a odpadne sám. Druhou alternatívou údržby mesta je činnosť referentov výroby a servisu
s verejnoprospešnými pracovníkmi v teréne. Práca s nimi je náročná a nemôže v žiadnom
prípade zastrešovať údržbárske potreby krajského mesta. Pojazdná dielňa s výkonnou
elektrocentrálou min. 6 kW s potrebným vstavaným i prenosným vybavením pre stolára,
murára, zámočníka-zvárača, údržbára, príp. elektrikára vrátane základného čistiaceho náradia
bude veľkou pomocou k vybaveniu mnohých podnetov a zlepšeniu stavu verejných
priestranstiev. Remeselníci budú mať v našom meste nepretržitý zdroj práce. V prípade
nepriaznivého počasia sa môžu realizovať prípravou komponentov do terénu v mestskej
stolárskej dielni či údržbou v interiéroch v mestských budovách.
Ku dňu 16. 3. 2021 bolo na webe Odkaz pre starostu v riešení 2342 podnetov.

Ku dňu 22. 3. 2021
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Ku dňu 9.4. 2021

Dopad na rozpočet mesta bude nákupná cena pojazdnej dielne a jej vybavenia, ktoré
predpokladáme v sumách okolo 30 000 + 30 000 €. Postupným vylúčením finančne náročného
neflexibilného neprehľadného a byrokraciou zahlteného systému obstarávania drobných opráv
s dodávateľskými organizáciami bude mať výhľadovo zaobstaranie pojazdnej dielne pozitívny
dopad na rozpočet. Nezanedbateľným je aj pozitívny dopad na zlepšenie verejnej mienky
obyvateľov z hľadiska operatívneho riešenia podnetov aj v odkaze pre starostu.
Stanoviská komisií:
Materiál bol prerokovaný v Komisií životného prostredia, ktorá odporúča mestskému
zastupiteľstvu v Žiline materiál schváliť.
Komisia územného plánovania a výstavby odporúča mestskému zastupiteľstvu, aby schválilo
zaobstaranie pojazdnej dielne v kontexte so zakladaním Technických služieb.

3. NÁVRH NA VYBAVENIE DIELNE
Výbava regálov so zásuvkami zabezpečenými proti otváraniu a špeciálnymi úchytmi náradia,
podľa typu dodávkového vozidla a predpokladaného sortimentu náradia
Murárske práce:
- elektrocentrála, 6kw G6050A
- zbíjacie kladivo, súprava sekáčov
- vŕtačka s príklepom
- elektrické miešadlo na maltu
- výbava pre murárske práce
- fúrik, lopata, krompáč, hrable
- rebríkové lešenie
- výber drobného náradia
Zámočnícke práce:
- rozbrusovačka aku stredná 15
- rozbrusovačka 30 elektrická veľká aj s diamantovým kotúčom
- silná aku šrobovačka
- elektrická zváračka
- zvierky kombinované
- mini ponk so zverákom, stojanovou vŕtačkou a brúskou s kameňom
- sady ručných náradí rôzneho charakteru pre zámočníka
- pílka na oceľ ručná
- bezpečnostné oblečenie, kryty na tvár, ruky a nohy
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Stolárske práce:
- motorová píla
- elektrická píla - skracovačka
- ručná eklektická píla (mafel)
- elektrický ručný hoblík
- pracovné hliníkové kozy 2 ks
- pracovná doska prenosná 2m
- súprava drobného náradia, podľa výberu (vrtáky, pilníky, šmirgle, ...)
Záhradnícke práce:
- krovinorez ručný benzínový
(silon, nôž)
- postrekovač aku 10 litrový
- záhradné nožnice ručné - malé, veľké
- záhradné nožnice elektrické
- sekerky, ručná pílka
Vodárske práce:
- ručné náradie
- základné vodárenské vybavenie .
- kalové čerpadlo - silnejšie
Elektrikárske práce:
- Predlžovacie káble min. 3 ks navijaky
- základné elektrikárske vybavenie
( vodotesné krabičky, izolačné, pásky rôzneho druhu, atď.
- elektrická. skúšačka
Predpokladaný rozsah náradia je možné umiestniť do väčšej dodávky.
Teoreticky je možné doplniť aj - ľahká žehlička na asfalt benzínová, vrecia so studeným
asfaltom 4-5 ks pre občasné a rýchle úpravy menších porúch chodníkov a komunikácií.
Druhy a variácie pojazdných dielní je možné vidieť na priloženom odkaze
https://sk.pinterest.com/pavolgregu/pojazdn%C3%A1-dielna/
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