
 

 

 

Čistenie mestských komunikácií 

 
Vykonáva: AGÁT, Bratislavská 45, 010 01 Žilina 

 Kontakt  : tel. 0905324961, tel., 0915872305             

                   e-mail: korcekova@agatsk.eu 

 

16. týždeň 2021 

Druh prác Strojné čistenie Ručné čistenie 

 

19.4.2021 

deň: Priebežné čistenie 

noc: Priebežné čistenie 

 

 

 

Vlčince 

Centrum 1 

V prípade dobrého počasia: 

  

Vlčince 

 

20.4.2021 

deň:  Priebežné čistenie 

noc: Priebežné čistenie 

 

 

 

Vlčince 

Centrum 2 

 

Vlčince 

 

21.4.2021 

deň: Priebežné čistenie 

noc : Priebežné čistenie 

 

 

Hájik 

protismery, ostrovčeky 

 

 

Vlčince 

 

22.4.2021 

deň: Priebežné čistenie 

noc: Priebežné čistenie 

 

 

  

Hlavné trasy Solinky 

Centrum 

 

Vlčince 

 

23.4.2021 

deň: Priebežné čistenie 

 

 

 

 

Bytčica 

 

 

Vlčince 

 

Neplánované a nepredvídané 

práce na základe požiadavky 

Mestského úradu 

 

Čistiť sa bude podľa počasia. 
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Komunálne služby v meste Žilina 

 

16.   týždeň 2021 (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.) 

 

Oprava výtlkov asfaltovými zmesami Oprava výtlkov na cestách 1. kategórie podľa 

vykonaných obhliadok. 

Oprava rigolu popri ceste ulica Veľký diel Výkopové práce odvoz výkopku dovoz  

Kameniva požadovanej frakcie 32/63, 0/32 
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Komunálne služby v meste Žilina 

na  16. 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: 16. týždeň 2021 
Kontakt    :  tel. 041/5166313 
e-mail :  mgm@mgmzilina.sk 
 

  
  

Druh prác Presný popis 

Vyhrabanie trávnika - Vlčince 2, 5, Solinky, Hájik – jarné vyhrabávanie 
trávnikov. 
- Vlčince 2, 5, Solinky, Hájik – zber kameňov, 
rozhrabávanie krtincov. 

Údržba kvetinových záhonov - Vlčince  2, 3, 5 – jarná údržba trvalkových záhonov, 
hnojenie. 

Ošetrovanie drevín – Vlčince 2, 3, Solinky - plošné osetrovanie drevín, 
suché a poškodené konáre, odstránenie koreňových a 
kmeňových výmladov, 
- podľa požiadaviek MÚ a občanov 
- kontrola a oprava koľovania stromov a koľových 
zábran, odstránenie starých kolových zábran 

Štiepkovanie konárov - Drvenie konárov z ošetrovania, havaríjnych výrubov a 
samoorezov, nakladanie a odvoz štiepky.          

Odstránenie pňov 
 

- Vlčince, Solinky Hájik - frézovanie pňov po výruboch a 
havaríjnych výruboch stromov 

Zber nečistôt - Vlčince, Solinky, Hájik, Rosinky, Trnové, Košická, 
Mojšová Lúčka – zber konárov zo samoorezov, 
popadaných konárov a hrubých nečistôt v zeleni, zber 
a odvoz. 
- Vlčince 2, 3, Solinky, Hájik – upratovanie plôch v 
zeleni. 

Neplánované a nepredvídané práce - havarijný výrub 
- iné neodkladné práce 

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

môže meniť podľa aktuálneho vývoja počasia. 
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