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NÁVRH NA UZNESENIE 

 

Uznesenie č.__/2021 

 

Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí 

 

I. zobrať na vedomie  

 

Informatívnu správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za I. štvrťrok 2021. 

 

 

 

DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 

Na základe uznesenia MsZ Žilina č. 55/2013 zo dňa 06.05.2013 predkladáme Informatívnu 

správu o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o.  za I. štvrťrok 2021.  
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MATERIÁL 

Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. za             

I. štvrťrok 2021 
 

Hlavnou činnosťou spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. je správa majetku vo vlastníctve Mesta 

Žilina v zmysle uzavretých mandátnych zmlúv a správa bytov a nebytových priestorov v zmysle 

zákona č. 182/1993 

Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších zmien a doplnkov. 

 
Financovanie komplexnej správy bytového a nebytového fondu v zmysle uzavretých 

mandátnych zmlúv je zabezpečované na základe čerpania rozpočtu mesta Žilina pre rok 2021. 

 

Spoločnosť k 31.03.2021 spravuje: 

názov spravovaného majetku  názov spravovaného majetku  

bývanie počet kultúrne domy počet 

byty 1. kategórie 993 Trnové, Zástranie, Žilinská Lehota, Vranie, Bytčica 5 

byty 2. až 4. kategórie 120  

unimo bunky na dočasné bývanie 12 zimný štadión 1 

mestské nájomné byty celkom 1125  

 mestské verejné WC 1 

nebytové priestory   

nebytové priestory 52 areál Hollého  

Garáže 95 budova bývalej ZŠ 1 

Celkom 147 materská škola elokované prac. MŠ A. Kmeťa 1 

 hracie plochy telocvične 2 

stavby osobitného určenia   

CO kryty 24 ZŠ, MŠ,ZUŠ a CVČ-opravy a údržba  

 základné školy 20 

cintorínske služby  materské školy 14 

pohrebiská - mestské cintoríny 17 ZUŠ 2 

domy smútku 9 CVČ 1 

stavby osobitného určenia 3 celkom 37 
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V rámci podnikateľského oprávnenia spoločnosti spravujeme aj byty a nebytové priestory na základe 

zmlúv o výkone správy v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom znení. 

 
 

 
názov spravovaného majetku v osobnom vlastníctve  

byty v osobnom vlastníctve 4 

garáže v osobnom vlastníctve 20 

nebytové priestory v osobnom vlastníctve 5 

celkom nehnuteľností v os. vlastníctve 29 

 

 

Činnosť ekonomického oddelenia bola v tomto období zameraná na: 

- zúčtovanie čerpania rozpočtu za rok 2021 v Programoch : 

a/ 4.9. Cintorínske služby  

b/ 5.2. Civilná ochrana 

c/ 8.1. Vzdelávanie MŠ  

d/ 8.2. Vzdelávanie ZŠ 

e/ 8.3. Vzdelávanie ZUŠ a CVČ  

f/ 9.2. Kultúrne strediská 

g /10.2. Správa športovísk /zimný štadión/ 

h/ 12.3. Správa bytového a nebytového fondu 

- na základe pridelených rozhodnutí z bytového odboru mesta Žilina vyhotovovanie                    

nájomných zmlúv a opakovaných nájomných zmlúv, ako aj všetky úkony spojené s užívaním  

spravovaného bytového a nebytového fondu Mesta Žilina v zmysle Mandátnej zmluvy č. 

24/2017 a jej dodatkov. 

- Vyhotovovanie Ročného vyúčtovania nákladov spojených s užívaním bytov 

a nebytových priestorov za rok 2020. 

- Vyhotovovanie nájomných zmlúv za hrobové miesta. 

- Vyhotovovanie nájomných zmlúv za prenájom priestorov v kultúrnych domoch mesta 

Žilina. 

- ekonomické úkony za spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. 

 

Správa bytov a nebytových priestorov 

Na úseku správy bytov, nebytových priestorov v I. štvrťroku 2021 boli na základe pridelených 

rozhodnutí z bytového odboru mesta Žilina vyhotovované nájomné zmluvy a opakované nájomné 
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zmluvy, ako aj všetky úkony spojené s užívaním spravovaného bytového a nebytového fondu Mesta 

Žilina  v zmysle Mandátnej zmluvy č. 24/2017 a jej dodatkov. 

      Počas I. štvrťroku 2021 sme zaevidovali 94 žiadaniek na opravu, údržbu, odstránenie závad a 

poskytnutie služieb od nájomcov z bytových i nebytových priestorov. Z tohto počtu bolo 81 

opodstatnených a následne odstránených spoločnosťou ŽILBYT, s.r.o., alebo externou dodávateľskou 

firmou. Žiadanky v počte 13 sme zamietli z dôvodov neopodstatnenosti, alebo iného právneho dôvodu. 

Niektoré požiadavky na opravu  neboli doposiaľ zrealizované z dôvodu prebiehajúceho prieskumu trhu 

na práce, ktoré sa majú vykonať.  

V bytových domoch v zmysle platnej legislatívy boli vykonané za I. štvrťrok  pravidelné odborné 

prehliadky a odborné skúšky v zmysle platných právnych predpisov.  

 

Správa škôl a školských zariadení 

       Zabezpečovaním údržby predškolských a školských zariadení spolu s CVČ a ZUŠ, sme v I. 

štvrťroku 2021 na základe požiadaviek riaditeľov riešili 90 požiadaviek týkajúcich sa odstránenia závad 

budov, poškodení technických zariadení v školských a predškolských zariadeniach nasledovne: 

38 x voda a kúrenie, 

32 x elektrické rozvody a osvetlenie, 

3 x záhradnícke práce, orezy kríkov a stromov do 1m, odvoz lístia – vriec, 

15 x  prevoz materiálov,  

2 požiadavky týkajúce sa odstránenia závad neboli realizované z dôvodu, že zamestnanci nie sú 

odborne spôsobilí na odstránenie závady.   Zamestnanci sa podieľali na opravách a 

odstraňovaní  havárií v objektoch, v  správe ŽILBYT, s.r.o.. 

 

Správa pohrebísk a domov smútku: 

Počas I. štvrťroka 2021 sa technické oddelenie správy pohrebísk a domov smútku venovalo 

zabezpečeniu plynulému chodu pohrebísk. Starali sme sa o čistotu chodníkov a prístupových ciest, 

v prípade nepriaznivých podmienok sme odhŕňali sneh a zabezpečovali posyp na zľadovatených 

povrchoch (chodníky a cesty na pohrebiskách). Postupne sa doplnili novo zakúpené lavičky na všetky 

pohrebiská.  

Na pohrebisku v Brodne začala kompletná renovácia toaliet v dome smútku. Na pohrebisku 

v Bánovej bola opravená veľká časť oplotenia a odstránená čierna skládka zeminy. Priebežne sme 

monitorovali oplotenie okolo pohrebísk pred vstupom divej zveri a v prípade potreby sa vykonala 

oprava oplotenia (hlavne na pohrebisku Nový cintorín). Zabezpečili sme výmenu viacerých (v minulosti 

odcudzených) kanalizačných poklopov, ktoré sú umiestnené na hlavnej ceste vedúcej cez pohrebisko 

Nový cintorín. Na katolíckom dome smútku v Bytčici sme vymenili odkvapové rúry. 
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Na základe rozhodnutia bol vykonaný výrez drevín na pohrebisku Starý cintorín, priebežne sme 

odstraňovali náletové dreviny na všetkých pohrebiskách. Koncom prvého štvrťroka sme sa venovali 

údržbe a príprave strojov na letnú údržbu. 

 

Ostatné administratívnoprávne činnosti sú uvedené v tabuľke 

 

Prehľad nájomných zmlúv za I. štvrťrok 2021  Príjem Mesta Žilina za I. štvrťrok 2021 

  Počet  Prenájom hrobových miest - hotovosť 3 031,92 € 

Nové nájomné zmluvy 91  Prenájom hrobových miest - terminál 30,00 € 

Staré nájomné zmluvy – kontrola 788  Prenájom hrobových miest - prevodom 15 122,00 € 

Prepisy nájomných zmlúv 2  Prenájom obradných siení 2 115,00 € 

Spolu: 881  Vstupy MV, jednoraz. poplatky - urn. stena 1 100,00 € 

   Spolu: 21 398,92 € 

Upozornenia na platbu za hrobové miesto  Príjem spoločnosti ŽILBYT s.r.o. za I. štvrťrok 2021 

 Počet  Povolenie na výkop jamy - 108 540,00 € 

Odoslané upozornenia 73  Povolenie na kamenárske práce - 46 460,00 € 

Vyriešené upozornenia 17  Povolenie na vloženie urny - 17 51,00 € 

   Poplatok za vymeranie HM - 23 460,00 € 

Výpovede nájomných zmlúv  Poplatok za reprodukovanie hudby - 118 1 180,00 € 

 Počet  Poplatok za videoprojekciu - 12 120,00 € 

Odoslané výpovede 58  Poplatok za zmenu nájomcu HM - 2 20,00 € 

Vyriešené výpovede 18  Poplatok za dohodu o ukončení NZ - 1 5,00 € 

   Poplatok za pohreb počas víkendu - 4 240,00 € 

Rozlúčky na pohrebiskách za I. štvrťrok 2021  Potvrdenie o účasti na pohrebe - 0 0,00 € 

Kremačné rozlúčky 101  Zapožičanie prenosného mikrofónu - 0 0,00 € 

Pochovania do zeme 103  Poplatok za vystavenie kópie NZ - 0 0,00 € 

   Povolenie na preloženie urny - 0 0,00 € 

   Poplatok za odber elektrickej energie - 0 0,00 € 

Spolu: 204  Poplatok za kopírovanie dokladov - 0 0,00 € 

   Spolu: 3 076,00 € 

 

 

Výnosy z prevádzky pohrebísk a domov smútku do rozpočtu mesta: 

 

Prenájom hrobových miest 18 183,92 € 

Prenájom obradných siení domov smútku   2 115,00 € 

 

 

Náklady na správu pohrebísk a domov smútku hradené z rozpočtu mesta: 

 

Energie (el. energia, plyn, vodné, stočné)   1 223,12 € 

Materiál      816,06 € 

Rutinná a štandardná údržba   8 062,88 € 

Služby 45 750,23 € 
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Správa kultúrnych domov: 

V každom kultúrnom dome je poverený správca, ktorý zabezpečuje základný chod a drobnú údržbu 

počas kultúrnych podujatí a iných aktivít.  

Nasledujúca tabuľka vyjadruje komplexne ekonomický a technický prehľad  správy kultúrnych domov: 

 

Kultúrne domy za I. štvrťrok 2021 

Trnové 

Náklady Príjmy 

Plyn 3 851,00 € Počet nájomných zmlúv za krátkodobý prenájom 0 ks 0,00 € 

El. energia 521,02 € Počet nájomných zmlúv za dlhodobý prenájom 5 ks 191,02 € 

Vodné 0,00 €    

Stočné 0,00 €    

Koše, stojany, dezinfekcia 270,00 €    

Spolu: 4 642,02 € Spolu: 5 ks 191,02 € 

Bytčica 

Náklady Príjmy 

Plyn 2 835,00 € Počet nájomných zmlúv za krátkodobý prenájom 0 ks 0,00 € 

El. energia 308,91 € Počet nájomných zmlúv za dlhodobý prenájom 8 ks 1 462,77 € 

Vodné 8,48 €       

Materiál 20,62 €    

Koše, stojany, dezinfekcia 270,00 €    

Spolu: 3 443,01 € Spolu: 8 ks 1 403,97 € 

Vranie 

Náklady Príjmy 

Plyn 795,00 € Počet nájomných zmlúv za krátkodobý prenájom 0 ks 0,00 € 

El. energia 68,00 € Počet nájomných zmlúv za dlhodobý prenájom 0 ks 0,00 € 

Vodné 0,00 €    

Koše, stojany, dezinfekcia 297,60 €    

Spolu: 1 160,60 € Spolu: 0 ks 0,00 € 
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Zástranie 

Náklady Príjmy 

Plyn 2 199,00 € Počet nájomných zmlúv za krátkodobý prenájom 0 ks 0,00 € 

El. energia 189,86 € Počet nájomných zmlúv za dlhodobý prenájom 2 ks 151,00 € 

Vodné 0,00 €    

Koše, stojany, dezinfekcia 297,60 €    

Materiál 20,61€    

Spolu: 2 707,07 € Spolu: 2 ks 151,00 € 

Žilinská Lehota 

Náklady Príjmy 

El. energia 86,00 € Počet nájomných zmlúv za krátkodobý prenájom 0 ks 0,00 € 

Vodné 26,65 € Počet nájomných zmlúv za dlhodobý prenájom 0 ks 0,00 € 

Spolu: 112,65 € Spolu: 0 ks 0,00 € 

Mandátna zmluva 7 848,00 €       

Spolu náklady za všetky KD: 19 913,35 € Spolu príjmy za všetky KD: 16 ks 1 745,99 € 

 

 

 

Výnosy z prevádzky kultúrnych domov do rozpočtu mesta: 
 
 

Prenájom kultúrnych domov   1 745,99 € 

 
 
 
Náklady na správu kultúrnych domov hradené z rozpočtu mesta: 
 
 

Energie (el. energia, plyn, vodné, stočné)   10 888,92 € 

Materiál     1 176,43 € 

Rutinná a štandardná údržba             0,00€ 

Služby      7 848,00€ 
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Správa zimného štadióna: 

 V 1. štvrťroku 2021 sme ďalej zabezpečovali prevádzku zimného štadióna podľa platných 

vládnych nariadení a obmedzení. Vypomohli sme spoločnosti Vlci Žilina so zriadením Mobilného 

odberového miesta v priestoroch Zimného štadióna. Rovnako bolo potrebné zabezpečovať 

pokračovanie ligovej súťaže. 

Vo Februári sme sa rozhodli rozpustiť ľad na tréningovej hale, nakoľko kvôli sprísňujúcim sa 

„COVID opatreniam“ sme nedokázali využiť obidve haly. Týmto krokom sme tak dokázali ušetriť časť 

nákladov na prevádzku objektu. V tomto období sme začali plánovať a pripravovať harmonogram  prác, 

ktoré je potrebné vykonať v čase letnej odstávky Zimného štadióna.  

Na základe mestského zastupiteľstva v Žilina sme začali postupne podnikať kroky súvisiace 

s prechodom správy zimného štadióna zo spoločnosti ŽILBYT, s.r.o na spoločnosť Správa športových 

zariadení Mesta Žilina. V mesiaci Marec začala vyraďovacia časť súťaže (play off), kedy bolo potrebné 

obnoviť čiary a doplniť reklamy na ľadovej ploche. 

Počas 1. štvrťroku 2021 sme sa venovali aj odstraňovaniu závad, ktoré sa priebežne objavovali 

najmä na výmenníkovej stanici, porucha rolby, kompresor v strojovni chladenia, porucha 

vzduchotechniky v tréningovej hale. 

    Náklady na mzdy, zákonné sociálne poistenie, ostatné soc. poistenie a zákonné sociálne náklady  

zamestnancov zimného štadióna  boli uvedený  štvrťrok  vo výške  62 723  EUR. 

Príjmy  ŽILBYT, s.r.o. z mandátnej zmluvy  boli vo výške  49 056  EUR, čo predstavuje rozdiel                    

13 667  EUR.  

Výnosy z prevádzky zimného štadióna odvedené do rozpočtu mesta: 

 

Prenájom nebytových priestorov 4 891 EUR 

Prenájom ľadovej plochy 0 EUR 

Prenájom ľadovej plochy – kraso kluby 4 301 EUR 

Verejné korčuľovanie  0 EUR 
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Záver : 

Spoločnosť  v prvom štvrťroku  2021 dosiahla výnosy vo výške 272 467,64 EUR a náklady vo výške 

306 845,09 EUR. 

Pri porovnaní  hospodárenia spoločnosti s rovnakým obdobím minulého roka, kde bola strata vo výške 

6 401 EUR, došlo k  zvýšeniu  nasledovných nákladov:  osobné náklady   15 777 EUR a to z dôvodu 

prijatia nových zamestnancov,   daň z nehnuteľnosti 2 269 EUR (výmer doručený v I. Q. 2021), nákup 

osobných ochranných  pracovných  prostriedkov a náradia 4 413 EUR, zvýšené náklady na čistiace 

a hygienické prostriedky, stojany a  dávkovače z dôvodu opatrení proti šíreniu COVID – 19.  

 

Spoločnosť k 31.03.2021 vykazuje účtovný stratu vo výške  34 377,45  EUR. (Výkazy tvoria                    

prílohu  č. 1) k tejto informatívnej správe. 

 

 

Výkazy - príloha č. 1 

 
 
 
 
V Žiline dňa 25.05.2021 
 
 
 
 

Ing. Jozef Pollák v.r. 
                          konateľ 
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PRÍLOHY 

Príloha č. 1 : výsledovka 1 str., Príloha č. 2: súvaha 1 – 3 str. 
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