Komunálne služby v meste Žilina
na 32. 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:
32. týždeň 2021
Kontakt : tel. 041/5166313
e-mail :
mgm@mgmzilina.sk

Druh prác
Kosenie trávnikov

Ošetrovanie drevín

Štiepkovanie konárov
Odstránenie pňov
Zber nečistôt

Neplánované a nepredvídané práce

Poznámka:

Presný popis
- Vlčince 3, Rosinky, Trnové – 2.kosenie trávnikov v llI.
int.tr.,
- Vlčince 4, 1, Solinky – 3.kosenie trávnikov v llI. int.tr.,
- Vlčince 2, 5, Solinky, Hájik – 5.kosenie trávnikov
v l.int.tr.
– Hájik, Obvodová pod Hájom-tisov – odburiňovanie
výsadieb stromov a kríkov, hnojenie, odstránenie
výmladov, doplnenie mulčovania,
– osetrovanie drevín, poškodené konáre, odstránenie
koreňových a kmeňových výmladov,
- rez živých plotov
- podľa požiadaviek MÚ a občanov
- kontrola a oprava koľovania stromov
- Drvenie konárov z ošetrovania, havaríjnych výrubov a
samoorezov, nakladanie a odvoz štiepky.
- Hájik - frézovanie pňov po výruboch a havaríjnych
výruboch stromov
- Vlčince, Solinky, Hájik, Rosinky, Trnové, Košická,
Mojšová Lúčka – zber konárov zo samoorezov,
popadaných konárov a hrubých nečistôt v zeleni, zber
a odvoz.
- Vlčince 3, Rosinky, Trnové, Vlčince 4, 1, 2, 5, Solinky,
Hájik, Obvodová pod Hájom, – upratovanie plôch v
zeleni.
- havarijný výrub
- iné neodkladné práce

Uvedený časový plán prác údržby, tvorby a správy verejnej zelene mesta Žilina sa
môže meniť podľa aktuálneho vývoja počasia.

Údržba zelene – 32. týždeň 2021
Vykonáva: T+T, a.s., A.Kmeťa 18, 010 01 Žilina
Kontakt

: tel. 041/5621635, fax. 041/5622157
Email: kavecky.z@t-t.sk

Druh prác

Popis a miesto
Mesto Žilina

Zber nečistôt, konárov,orezov
Výsadba nových stromkov
Zalievanie výsadieb a stromov

Mesto - nové výsadby /podľa potreby/

Havarijný výrub stromov
Odburiňovanie výsadieb, vypletie v rovine

Národná
Sad SNP,Kysucká,Kálov
,

záhonu kvetín,
Rez a tvarovanie živých plotov

Kuzmányho-ukončenie,Billa,

Ošetrovanie drevín

Štefánikova,Pažite,Hatalova,Mariánske
námestie,Spanyolova,Tajovského,

Kosenie trávnikov

Neplánované a nepredvídané práce na
základe požiadavky MsÚ

Poznámka: Uvedený časový plán prác údržby, tvorby a správy verejnej zelene mesta Žilina
sa môže
meniť podľa požiadaviek poverených pracovníkov Mestského úradu v Žiline a podľa
aktuálneho vývoja počasia.
*CMZ – centrálna mestská zóna
Predkladá: Ing. Kavecký

Schvaľuje. Ing.Kršková

Komunálne služby v meste Žilina
32. 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 3. kategórie podľa
vykonaných obhliadok.

Kosba cestnej zelene

Kosba cestnej zelene okolo MK

Čistenie mestských komunikácií
Vykonáva: AGÁT, Bratislavská 45, 010 01 Žilina
Kontakt : tel. 0905324961, tel., 0915872305
e-mail: korcekova@agatsk.eu
32. týždeň 2021
Druh prác

Strojné čistenie

9.08.2021
deň: Priebežné čistenie
noc: Priebežné čistenie

Vlčince
Centrum 1

10.08.2021
deň: Priebežné čistenie
noc: Priebežné čistenie

Vlčince
Centrum 2

11.08.2021
deň: Priebežné čistenie
noc : Priebežné čistenie

hl. trasy Solinky, Tajovského
protismery, ostrovčeky

12.08.2021
deň: Priebežné čistenie
noc: Priebežné čistenie

Hájik
Centrum

13.08.2021
deň: Priebežné čistenie

Neplánované a nepredvídané
práce na základe požiadavky
Mestského úradu

Bánová,Závodie

Čistiť sa bude podľa počasia.

Ručné čistenie

