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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2021
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
I.

zobrať na vedomie
1. Podnikateľský zámer, návrh rozpočtu spoločnosti Technické služby mesta
Žilina, s.r.o. pre rok 2022

DÔVODOVÁ SPRÁVA
Mestské zastupiteľstvo v Žiline schválilo na svojom 24. zasadnutí konanom 29.6.2021
založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným menom Technické služby mesta
Žilina, s.r.o. za účelom zabezpečenia údržby a čistoty verejného priestoru v meste Žilina.
Mestské zastupiteľstvo v Žilina týmto uznesením zároveň schválilo konateľa tejto spoločnosti,
ktorým sa stal Ing. Dušan Jantoš. Konateľ Technických služieb mesta Žilina, s.r.o. týmto
materiálom predkladá poslancom Mestského zastupiteľstva v Žiline podnikateľský zámer
a návrh rozpočtu spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. na rok 2022.
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MATERIÁL
Technické služby mesta Žilina, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 3350/1, 011 31 Žilina

Podnikateľský zámer, návrh rozpočtu spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
pre rok 2022

Vypracoval: Ing. Dušan Jantoš, konateľ spoločnosti
Dňa: 22.8.2021
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Obchodná spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o.
-

bola dňa 13.8.2021 zapísaná do Obchodného registra OS Žilina, oddiel: sro, vložka č.
77853/L
bola založená na základe
- schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva 61/2020 ,,Návrh na efektívnejšiu
správu verejného priestoru",
- schváleného uznesenia mestského zastupiteľstva 146/2020 ,,Zámer na zriadenie
technických služieb mesta".

V súčasnosti samosprávy mnohých miest v SR zakladajú vlastné podniky zamerané na
správu verejného priestoru v snahe minimalizovať náklady na túto činnosť a hlavne zabezpečiť
požadovanú kvalitu a spokojnosť občanov týchto miest. Približne pred tridsiatimi rokmi
prevládal na Slovensku opačný trend.
V Žiline boli Technické služby mesta zavedeným a fungujúcim podnikom, v roku 1991
však došlo k jeho zrušeniu a jeho pracovníci, pracujúci v oblasti údržby verejnej zelene boli
delimitovaní do subjektu „Konsorcium MGM“ na základe Zmluvy o poskytovaní verejno –
prospešných služieb /prác/ zo dňa 7.10.1991.
Zámerom spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. pre rok 2022 je prevziať
zodpovednosť za údržbu mestskej zelene a postarať sa o to, aby boli práce v tejto oblasti
vykonávané vo vyššej kvalite ako v rokoch minulých a súčasne dbať na to, aby prostriedky na
túto činnosť boli vynakladané efektívne a hospodárne. Konkrétne sa jedná o pokosenie
trávnatých plôch minimálne štyrikrát ročne, pokosenie parkov a CMZ minimálne osemkrát
ročne, jarné prehrabanie trávnatých plôch, jesenné prehrabanie trávnatých plôch spojené so
zberom lístia, havaríjny orez stromov a odstraňovanie pňov, dekoratívny orez krov a živých
plotov a tiež výsadba a údržba kvetinových záhonov a dekorácii.
Hlavným zámerom pre nasledujúce roky bude zvýšiť rozsah činností, ktoré budú
Technické služby mesta Žilina, s.r.o. vykonávať vo verejnom záujme pre mesto Žilina.
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Vysvetlenie pojmov a skratiek
Základňa – polyfunkčný objekt, ktorý bude obsahovať kancelárske priestory pre vedenie
spoločnosti a skladovú kapacitu pre mechanizáciu, zásoby, náhradné diely a pod.
Lokalita – určitá časť mesta alebo mestskej časti s veľkosťou udržiavanej plochy zelene
približne 170 až 230 ha, v ktorej bude údržba realizovaná rovnakou mechanizáciou a rovnakým
personálom.
Mechanizácia – technika slúžiaca hlavne na kosenie, mulčovanie a inú údržbu verejnej zelene
v meste.
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Zámerom spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. pre rok 2022 je realizovať
údržbu verejnej zelene mesta Žilina systémom práce, ktorý bude technicky decentralizovaný,
čo znamená, že technika slúžiaca k pravidelnej údržbe zelene nebude uložená centrálne v jednej
základni, ale bude rozmiestnená v jednotlivých lokalitách mesta, kde v každej lokalite bude
určená na údržbu približne rovnakej plochy zelene. V základni tak bude uskladnená iba záložná
a špecializovaná technika, ktorá bude slúžiť na posilnenie kapacít v lokalitách pri
mimoriadnych situáciách a pre údržbu zelene v špecifických podmienkach (extrémne svahy,
ruderál a pod.). V základni bude tiež sústredené servisné a obslužné zázemie, ktoré bude
prispôsobené tomu, aby v prípade potreby dokázalo zabezpečiť rýchly a efektívny zásah
v lokalite, ktorá ho bude potrebovať.
Rovnako personál, ktorý bude obsluhovať techniku v jednotlivých lokalitách, bude
vyberaný – pokiaľ to bude možné – prednostne z lokality, ktorú bude obsluhovať.
Takýto systém práce bude mať nasledovné výhody:
- Minimalizácia časových a finančných strát súvisiacich s každodenným presunom
techniky a personálu zo základne do lokality, kde sa vykonáva údržba a späť. Získaný
čas bude možné využiť na zintenzívnenie údržby.
- Minimalizácia nákladov na prenájom základne, pretože obmedzenému množstvu
techniky sústredenej v základni, bude postačovať prenájom základne s výrazne menšou
plochou. Vybudovanie zázemia v lokalitách si bude vyžadovať minimálne náklady,
prednostne sa budeme sústrediť na snahu využiť na ich vybudovanie nehnuteľnosti vo
vlastníctve mesta (podnikov, ZŠ, MŠ a pod., ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta).
- Personál z lokalít by mal mať lepšiu znalosť lokality a tiež lepší vzťah k lokalite a to by
sa malo prejaviť na kvalite údržby v jednotlivých lokalitách.
Systém práce v lokalitách bude umožňovať realizovať výrazne lepší individuálny prístup
pri údržbe zelene v konkrétnej lokalite v porovnaní s centralizovaným výkonom údržby. Práce
budú od zahájenia činností realizované súčasne v každej z lokalít a prioritne sa budú v rámci
každej lokality vykonávať činnosti zamerané na riešenie najakútnejších problémov v danej
lokalite, napr. kosenie trávnatých plôch pri križovatkách s cieľom zabezpečiť dostatočný
výhľad šoférom z miestnych komunikácii a pod.
Okrajové mestské časti, by vzhľadom na relatívne malú udržiavanú plochu zelene a veľkú
vzdialenosť od centra mesta, mali byť v optimálnom prípade udržiavané formou subdodávok
od subjektov, ktoré majú pre údržbu vhodné zázemie v konkrétnej okrajovej mestskej časti.
Tento spôsob údržby zelene v okrajových mestských častiach by mal garantovať optimálne
vynakladanie prostriedkov na túto činnosť v okrajových častiach mesta. V tých okrajových
častiach mesta, kde tento spôsob údržby nebude možné z akýchkoľvek dôvodov realizovať,
bude údržba zelene realizovaná zo základne.
Na nasledujúcich stranách sú znázornené predbežne vybraté hranice jednotlivých lokalít.
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Lokalita č.1 – sídlisko Solinky
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Lokalita č.2 – sídlisko Hájik
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Lokalita č.3 – sídlisko Vlčince 1 a 4
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Lokalita č.4 – sídlisko Vlčince 2

10

Lokalita č.5 – sídlisko Vlčince 3
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Lokalita č.6 – sídlisko Hliny 5,6,7 + Oravská cesta
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Lokalita č.8 – sídlisko Hliny 1,2,3,4,8
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Ostatné plochy verejnej zelene budú udržiavané zo základne. Jedná sa najmä o všetky
parky a vybrané časti mesta pre ktorých údržbu bude potrebná špeciálna technika a špeciálny
prístup – extrémne svahy, plochy zarastené inváznymi rastlinami a ruderálne plochy.
Spoločnosť Technické služby mesta Žilina, s.r.o. bude v rámci spoločenskej
zodpovednosti pri zamestnávaní pracovníkov vyvíjať aktivitu smerom k tomu, aby ponúkla
pracovnú príležitosť obyvateľom, ktorí sú v opatere charitatívnych organizácií pôsobiacich na
území nášho mesta a tiež občanom mesta, ktorí sú v hmotnej núdzi a ich rodinným príslušníkom
a aj inak handicapovaným občanom nášho mesta, pokiaľ budú zdravotne spôsobilí a dostatočne
kvalifikovaní pre niektorú pracovnú pozíciu.
Spoločnosť sa bude už v prvom roku svojej činnosti intenzívne zaoberať identifikáciou
lokalít s výskytom inváznych rastlín s cieľom zabezpečiť likvidáciu takýchto rastlín a zamedziť
ich ďalšiemu šíreniu na území mesta.
Organizačná štruktúra spoločnosti Technické služby mesta Žilina, s.r.o. pre rok 2022
zahŕňa 28 zamestnancov s trvalým pracovným pomerom, z toho budú štyria riadiaci pracovníci
a počíta tiež so zamestnaním 21 sezónnych pracovníkov na obdobie od apríla do októbra.
V prípade akútnej potreby bude počet pracovníkov operatívne doplnený potrebným
počtom brigádnikov, ktorí budú vykonávať jednoduché spravidla manuálne pomocné práce.
Spoločnosť nie je primárne zameraná na vytváranie zisku, predpokladané výnosy by mali byť
generované v takej miere, aby pokryli náklady na prevádzku spoločnosti. Spoločnosť bude za
výkon svojej činnosti fakturovať mestu sumy, ktoré sa budú odvíjať z cenníka prác v údržbe
zelene pre rok 2022, ktorý bude uzatvorený medzi Technickými službami mesta Žilina
a mestom Žilina pred sezónou 2022.
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Organizačná štruktúra spoločnosti pre rok 2022

DOZORNÁ RADA

RIADITEĽ

ÚTVAR RIADITEĽA

EKON, PaM,
ÚČT. (2)
MAJSTER
ÚDRŽBY
ZELENE

MAJSTER
ARBORISTA &
KVETY

MAJSTER
SERVIS

ZÁSTUPCA
MÚZ

KVETINÁR (2)

MTZ

STROJNÍK (12)

PILČÍK (5)

ZÁMOČNÍK

VYŽÍNAČ (8)
sez.

POMOCN.PS (3)
sez.

POMOCN.PS (10)
sez.

4 x riadiaci pracovníci
24 x TPP
21 x sezónni pracovníci
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Prevádzkové náklady spoločnosti pre rok 2022
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Vysvetlivky k položkám uvedeným v tabuľke prevádzkových nákladov spoločnosti pre rok
2022:
Náklady na personál – obsahujú všetky mzdové a so mzdami súvisiace náklady na všetkých
zamestnancov spoločnosti. V položke je tiež započítaný príspevok na stravovanie
zamestnancov v súlade s platnou legislatívou. Náklady na personál za mesiac 1/2022 v objeme
30000 EUR obsahujú pre zjednodušenie aj náklady na personál, ktoré spoločnosti vzniknú
v roku 2021.
Pracovné odevy – položka obsahuje náklady na pracovné odevy, obuv, ochranné pomôcky
a pod. pre 50 pracovníkov v mesiaci 2/2022 a vzhľadom na predpokladanú fluktuáciu personálu
aj pre 10 pracovníkov v 6/2022.
Mechanizácia - položka obsahuje náklady na motorové kosačky a mulčovače
v predpokladanom počte do 10ks, ktoré budú nadobudnuté formou leasingu s 20% akontáciou
a počtom mesačných splátok 48.
Fréza na pne a drvička konárov za auto – leasing v rovnakej štruktúre ako pri mechanizácii
Kosačky malé – jednorázový nákup s plnou úhradou. Jedná sa o benzínové kosačky so zberným
košom na trávu s objemom približne 50 litrov, ktoré budú používané primárne na kosanie
malých plôch s veľkým počtom prekážok ako neodstánené pne zrezaných stromov, kvetonové
záhony, zábradlia, plochy pri parkoviskách kde pri použití vyžínačov hrozí poškodenie povrchu
parkujúcich áut a pod.
Vyžínače, motorové píly, plotostrihy, náradie a náhradné diely - jednorázové nákupy s plnou
úhradou.
Lokality + základňa - položka obsahuje náklady na prenájom základne. Ďalej v súvislosti
s vybudovaním siedmych základní náklady na prenájom resp. nákup skladových kontajnerov,
prefabrikovaných garáži pre umiestnenie mechanizácie v lokalitách.
Energie a súvisiace náklady v lokalitách - položka obsahuje okrem nákladov na energie
v lokalitách aj náklady na energie v základni.
Servisné vozidlo dodávka na náradie – špecializované vozidlo vybevené potrebnou technikou
zabezpečujúce servis pre lokality. Leasing v rovnakej štruktúre ako pri mechanizácii.
Pick up 2ks – vozidlá slúžiace primárne pre pilčíkov a kvetinárov potrebné pre každodenný
výkon ich činností pre celé územie mesta. Leasing v rovnakej štruktúre ako pri mechanizácii.
Valník – malé nákladné vozidlo do 3,5T s prívesným vozíkom slúžiace hlavne pre odvoz
bioodpadu z údržby mestskej zelene. Leasing v rovnakej štruktúre ako pri mechanizácii.
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Osobné vozidlo 7 miestne – pre operatívnu potrebu presunu zamestnancov s maximalizovanou
kapacitou. Leasing v rovnakej štruktúre ako pri mechanizácii.
Nákladné autá (nosič kontajnerov) 2ks – autá na prevoz kontajnerov s pokosenou trávou
z lokalít do kompostárne. Leasing v rovnakej štruktúre ako pri mechanizácii.
Kontajnery – 10ks použitých kontajnerov pre odvoz pokosenej trávy z lokalít. Jednorázový
nákup.
Kompostáreň odpad – náklady na odvoz a spracovanie bioodpadu v kompostárni.
Údržba mechanizmy, autá... – servisné náklady, jednorázové úhrady
Materiálové zabezpečenie – náklady na sadenice kvetov, stromy pre výsadbu, hnojivá, ...
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