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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2019
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
I.

zobrať na vedomie

Informatívnu správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti ŽILBYT, s.r.o. k 31.12.2018.

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. k 31.12.2018.
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MATERIÁL

Informatívna správa o výsledkoch hospodárenia spoločnosti
k 31.12.2018
Základné informácie o spoločnosti:
Názov:
Sídlo:
Dátum vzniku:
IČO:
Právna forma:
Spoločníci:
Konateľ spoločnosti:
Vedúca ekonomického oddelenia
Vedúca technického oddelenia
Vedúca odboru správy pohrebísk
Vedúci odboru správy športových a
administratívnych objektov

ŽILBYT, s.r.o.
Nanterská 8399/29
Žilina 010 08
25.5.2012
46 723 994
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Mesto Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
Žilina 011 31
JUDr. Jarmila Beszédesová
Janka Tavačová
Ing. Petra Čepcová Ješetová
Mária Šupejová
Vladimír Jandura

Rozpočet – rok 2018
Podprogram
Cintorínske služby
Civilná ochrana
Vzdelávanie - MŠ
Vzdelávanie - ZŠ
Vzdelávania - CVČ
a ZUŠ
Kultúrne strediská
Zimný štadión
Správa bytového
a nebytového fondu mesta

4.9.
5.2.
8.1.
8.2.
8.3.
9.2.
10.2.
12.3.

Rok 2018
príjmy
výdavky
80 000,00 312 450,00
0,00
11 290,00
0,00 163 832,00
0,00 114 778,00
0,00
24 103,00
8 500,00
92 400,00
0,00 370 500,00
1 783 900,00 1 783 900,00

1. Cintorínske služby – podprogram 4.9.
Rozpočet:
Podprogram
Cintorínske služby

4.9.

Rok 2018
príjmy
výdavky
80 000,00 312 450,00
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V roku 2018 spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. zabezpečila 5 krát kosenie všetkých pohrebísk.
V jesennom období sme priebežne zabezpečovali hrabanie lístia a taktiež zimnú údržbu.
Na základe rozhodnutia obecného úrad Lietavská Lúčka sme zrealizovali výrez náletových
drevín v mesiaci november na pohrebisku Bánová.
Na domoch smútku boli odstránené revízne závady na elektroinštalácii a taktiež na
bleskozvodoch v zmysle revíznych správ. Pravidelne sme zabezpečovali dodávanie vody na tých
pohrebiskách, na ktorých nie je prístup k vode. Pravidelne vykonávame údržbu cintorínov, čistenie,
zametanie, odstraňovanie čiernych skládok, kontrolu a opravu oplotenia na všetkých pohrebiskách.
Zrealizovali sme opravu lavičiek na všetkých pohrebiskách a ich doplnenie. Na pohrebisku
Bánová bolo dobudované v hornej časti pohrebiska oplotenie čím sme zabránili vstupu divej zveri
na pohrebisko. Na pohrebisku Strážov sme namontovali zábradlie na schodisku a zabezpečili
opravu oplotenia, ktoré bolo poškodené divou zverou. Na pohrebiskách Mojšova Lúčka, Zádubnie,
Zástranie a Žilinská Lehota, bol zrealizovaný náter vstupnej brány a časti oplotenia.
Na pohrebiskách Mojšova Lúčka a Žilinská Lehota bol zrealizovaný náter kovových nádrží na
vodu. Na pohrebisku Starý cintorín bola nanovo vybudovaná časť oplotenia, ktorá bola
v havarijnom stave. V Bytčici na katolíckom cintoríne boli dobudované urnové steny a na základe
písomných žiadostí sa začalo s postupným prideľovaním a uzatváraním nájomných zmlúv na tieto
urnové miesta.
Prehľad nájomných zmlúv za rok 2018

Príjem Mesta Žilina za rok 2018

Počet

Prenájom hrobových miest - hotovosť

59 871,40 EUR

885

Prenájom hrobových miest - terminál

12 143,95 EUR

1065

Prenájom hrobových miest - prevod

21 281,78 EUR

Prenájom obradných siení, vstupy MV

24 235,00 EUR

Nové nájomné zmluvy
Staré nájomné zmluvy - kontrola
Prepisy nájomných zmlúv

92

Spolu:

1902

Spolu:

117 532,13 EUR
Príjem spoločnosti ŽILBYT s.r.o. za rok 2018

Upozornenia na platbu za HM

Povolenie na výkop jamy

235

1 175,00 EUR

Odoslané upozornenia

Počet
885

Povolenie na kamenárske práce

408

4 080,00 EUR

Vyriešené upozornenia

232

Povolenie na vloženie urny

211

633,00 EUR

Potvrdenie o účasti na pohrebe

3

3,00 EUR

Poplatok za vymeranie hrobu

87

1 740,00 EUR

Poplatok za reprodukovanie hudby

258

2 580,00 EUR

Poplatok za videoprojekciu

30

300,00 EUR

Výpovede NZ za HM
Počet
Odoslané výpovede

150

Vyriešené výpovede

91

Spolu:

10 511,00 EUR

Rozlúčky na pohrebiskách za rok 2018
Kremačné rozlúčky

281

Pochovania do zeme
Spolu:

238
519

2. Civilná ochrana – podprogram 5.2.
Rozpočet:
Podprogram
Civilná ochrana

5.2.

Rok 2018
príjmy
výdavky
0,00
11 290,00
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Stavby osobitného určenia – CO kryty spravujeme v počte 24. V predmetných stavbách sme
vykonávali dennú kontrolu, odvetrávanie a všetky činnosti spojené s opravou a údržbou tak, aby bol
zachovaný účel a funkčnosť týchto stavieb. Vo všetkých CO krytoch, bola vykonaná revízia
filtračného a ventilačného zariadenia.
Dohľad nad činnosťami v súlade so zákonom, vykonával Okresný úrad v Žiline, odbor civilnej
ochrany obyvateľstva.
Všetky činnosti zabezpečujeme v spolupráci s Mestom Žilina, ktoré metodicky usmerňuje
a odporúča jednotlivé technické zásahy a ich rozsah na týchto stavbách.

3. Vzdelávanie – program 8.
Rozpočet:
Podprogram
Vzdelávanie – MŠ
8.1.
Vzdelávanie – ZŠ
8.2.
Vzdelávanie – CVČ a ZUŠ 8.3.

Rok 2018
príjmy
výdavky
0,00 163 832,00
0,00 114 778,00
0,00
24 103,00

Zabezpečovaním údržby predškolských a školských zariadení spolu s CVČ a ZUŠ, sme na
základe požiadaviek riaditeľov riešili 728 požiadaviek týkajúcich sa odstránenia závad budov,
poškodení technických zariadení v školách v tomto členení ( 200x voda a kúrenie, 207x elektrické
rozvody a osvetlenie, 135x zámočnícke práce, 67x murárske a maliarske práce, 94x záhradnícke
práce, kosenie areálov, orezanie kríkov a stromov do 1m). Zabezpečovali sme pre tieto subjekty
odborné zásahy pri takmer 30. haváriách.
Na základe zisteného skutkového stavu rôznych stavebných nedostatkov a vád, sme
dodávateľsky zabezpečili 25 opráv rôzneho druhu.
Vymaľovali sme približne 24 000 m² povrchov v školách a školských zariadeniach.
Realizovali sme úpravu atletických dráh v 5. školských zariadeniach. Zabezpečovali sme počas
letných a jesenných mesiacov kosenie školských areálov a materských škôl o celkovej ploche
približne 501.976m².
Spoločnosť ŽILBYT s.r.o. šetrí finančné prostriedky školským zariadeniam a školám tým, že
nefakturujeme pohotovostné dispečingové služby pre prípad havárie, ako aj náklady za jednotlivé
výjazdy zamestnancov spoločnosti k vykonaniu nahlásených opráv, odvozov odpadu do zberných
dvorov, vykonanie revízií elektrických spotrebičov, kosenie s mulčovaním a orezávania drevín ako
aj nákup materiálu pre jednotlivé školy a školské zariadenia kde sme najazdili niekoľko tisíc
kilometrov.

4. Kultúrne strediská – podprogram 9.2.
Rozpočet:
Podprogram
Kultúrne strediská

9.2.

Rok 2018
príjmy
výdavky
8 500,00
92 400,00

Počas roka sme zabezpečovali pravidelné kosenie okolia kultúrnych domov, upratovanie
a drobné opravy a údržba kultúrnych domov vrátane zimnej údržby, ktorá bola vykonávaná
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zamestnancami spoločnosti. Prehľad plnenia príjmov a výdavkov rozpočtu mesta, ako aj prehľad
činností:
Kultúrne domy
Trnové
Výdavky
Plyn
El. energia
Vodné a stočné
Spotrebný materiál
Pokladanie laminátovej podlahy
Oprava vstupného schodiska
Revízie hasiacich prístrojov
Čistiace prístroje
Odborná prehliadka plynových a
tlakových zariadení
Spolu:

Príjmy
Počet nájomných zmlúv za krátkodobý
8 223,14 EUR
prenájom
Počet nájomných zmlúv za dlhodobý
1 938,82 EUR
prenájom
200,52 EUR
1 501,09 EUR
4 926,90 EUR
6 860,30 EUR
34,58 EUR
190,18 EUR

35 ks

1 338,50 EUR

6 ks

693,06 EUR

41 ks

2 031,56 EUR

17 ks

822,20 EUR

7 ks

4 348,32 EUR

24 ks

5 170,52 EUR

22 ks

855,50 EUR

0 ks

0,00 EUR

22 ks

855,50 EUR

23 ks

905,00 EUR

1 ks

500,00 EUR

24 ks

1 405,00 EUR

385,20 EUR
24 260,73 EUR Spolu:

Bytčica
Výdavky
Plyn
El. energia
Vodné a stočné
Spotrebný materiál
Revízie hasiacich prístrojov
Odborná prehliadka plynových a
tlakových zariadení
Spolu:

Príjmy
Počet nájomných zmlúv za krátkodobý
12 948,86 EUR
prenájom
Počet nájomných zmlúv za dlhodobý
1 259,86 EUR
prenájom
1 36,76 EUR
8,28 EUR
34,58 EUR
385,20 EUR
14 773,54 EUR Spolu:

Vranie
Výdavky
Plyn
El. energia
Vodné a stočné
Revízie hasiacich prístrojov
Odborná prehliadka plynových a
tlakových zariadení
Spotrebný materiál

Príjmy
Počet nájomných zmlúv za krátkodobý
1 588,95 EUR
prenájom
Počet nájomných zmlúv za dlhodobý
247,07 EUR
prenájom
45,97 EUR
34,58 EUR
385,20 EUR
115,89 EUR

Spolu:

2 417,66 EUR Spolu:

Zástranie
Výdavky
Plyn
El. energia
Vodné a stočné
Spotrebný materiál
Revízie hasiacich prístrojov
Interiérové vybavenie - ozvučenie
Odborná prehliadka plynových a
tlakových zariadení
Spolu:

Príjmy
Počet nájomných zmlúv za krátkodobý
6 460,62 EUR
prenájom
Počet nájomných zmlúv za dlhodobý
455,23 EUR
prenájom
42,72 EUR
18,98 EUR
34,58 EUR
301,20 EUR
385,20 EUR
7 698,53 EUR Spolu:
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Žilinská Lehota
Výdavky
Plyn
El. energia
Vodné a stočné
Maľovanie, vyspravenie, materiál
Revízie hasiacich prístrojov
Odborná prehliadka plynových a
tlakových zariadení
Spolu:
mandátna zmluva

Spolu za všetky KD:

Príjmy
Počet nájomných zmlúv za krátkodobý
0,00 EUR
prenájom
Počet nájomných zmlúv za dlhodobý
233,58 EUR
prenájom
399,84 EUR
1 576,94 EUR
34,58 EUR

1 ks

8,50 EUR

0 ks

0,00 EUR

0 ks

8,50 EUR

385,20 EUR
2 630,14 EUR Spolu:
21 600,00 EUR

73 380,60 EUR Spolu za všetky KD:

112 ks

9 471,08 EUR

5. Zimný štadión – podprogram 10.2.
Rozpočet:
Podprogram
Zimný štadión

10.2.

Rok 2018
Príjmy
výdavky
0,00 370 500,00

Na základe mandátnej zmluvy na služby spojené s prevádzkou Zimného štadióna, od 1.8.2018
sme prevzali do správy objekt zimného štadióna a právne sme uzavreli 10 pracovných zmlúv so
zamestnancami, ktorí pracovali v oblasti správy a údržby. Súčasne sme dali vypracovať „Audit
stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, civilnej ochrany
Zimného štadióna v Žiline“. Na základe tohto auditu sme začali so zabezpečovaním
odstraňovania závad z titulu nedostatočnej údržby, aby sme právne dali do súladu reálny a právny
stav tejto nehnuteľnosti.
Správa z uvedeného auditu poukázala na nezrovnalosti, ktoré bolo potrebné bezodkladne začať
riešiť, či už svojpomocne, alebo dodávateľsky. Aby bolo možné zabezpečiť celú prevádzku na
štandardnej úrovni, bolo potrebné prijať do pracovného pomeru ďalších troch pracovníkov,
ktorými sme zároveň znížili veľký počet nadčasových hodín pracovníkov a vytvorili podmienky na
vzájomné zastupovanie v prípade práceneschopnosti ,dovolenky a pod.
Na vrátnici sme zriadili „infoslužbu“ s bežnou pracovnou dobou od 6,00 hod do 22,00 hod.
V strojovni sme upravili rozdelenie 24 hodinovej služby z troch pracovníkov na štyroch, aby sme
ušetrili finančné prostriedky. Pre oblasť údržby a oprav, sme prijali do pracovného pomeru
údržbára, aby sme niektoré závady a poruchy mohli odstraňovať svojpomocne, operatívne.
V období od 01.08.2018 do 31.12.2018 sme v jednotlivých častiach zimného štadióna vykonali
nasledovné práce a činnosti:
Strojovňa:
oprava a výmena časti riadiaceho systému Siemens, výmena starých stykačov v hlavnom
rozvodovom systéme strojovne, oprava čerpadla, pravdepodobné odstránenie poruchy úniku vody
v stene strojovni, na fasáde strojovne nahodená nová omietka, zaizolovanie strechy strojovne, ktorá
pretekala a voda zo strechy bola zvedená plastovými rúrami do kanála.
Výmenníková stanica:
vyčistenie priestorov, odstraňovanie sústavne vznikajúcich porúch.

7

Rampa a parkovisko:
výmena ramena rampy, zabezpečenie únikových miest okolo parkoviska, preprogramovanie
parkovacieho systému.
Tréningová hala:
dodanie a výmena výbojkových lámp v počte 14 kusov, opravenie elektrických rozvodov a výmena
rozbitých zásuviek a vypínačov pre časomieru, dokúpenie a výmena dverí v sprchách, vyčistenie
priestoru okolo ľadovej plochy, odstránenie nepotrebného a polámaného inventáru.
Hlavná hala:
výmena nefunkčných svietidiel, oprava a výmena sprchovacích a pisoárových čidiel, prečistenie
a výmena elektromagnetických ventilov na pisoároch, vyčistenie pivničných priestorov, hĺbkové
čistenie kanalizácie a odpadov, v ktorých sa ešte stále nachádza stavebná sutina z rekonštrukcie,
oprava strechy nad rolbou – zabetónovanie časti odkvapu a preizolovanie.
Pravidelná údržba a čistenie všetkých priestorov objektu. Prebieha postupné odstraňovanie závad,
ktoré vznikajú počas prevádzky.
Zároveň na základe vypracovaného požiarno-bezpečnostného auditu sa postupne odstraňujú
zistené závady, plnia sa opatrenia vyplývajúce z BOZP, bezpečnosti budov a hygienických opatrení.
Náklady na prevádzku zimného štadióna z prostriedkov mesta:
Energie
- elektrická energia 8-12/2018
- teplo 8-12/2018
- vodné, stočné, 8-12/2018
Opravy a údržba
Služby

276 530,57 EUR
194 467,81 EUR
49 040,58 EUR
33 022,18 EUR
63 965,62 EUR
79 561,08 EUR

6. Správa bytového a nebytového fondu mesta – podprogram 12.3.
Rozpočet:
Podprogram
Správa bytového
a nebytového fondu mesta

12.3.

Rok 2018
Príjmy
výdavky
1 783 900,00 1 783 900,00

Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. k 31.12.2018 spravuje 1 142 mestských nájomných bytov, 4 byty
v osobnom vlastníctve, 95 mestských garáži, 20 garáži v osobnom vlastníctve, 46 nebytových
priestorov, 5 nebytových priestorov v osobnom vlastníctve, 24 nebytových priestorov špeciálneho
určenia na účely civilnej ochrany obyvateľstva, 37 školských a
predškolských
zariadení, 17 mestských cintorínov, 9 domov smútku, 2 stavby osobitného určenia, 5 kultúrnych
domov.
Zabezpečujeme vedenie a spracovanie mzdovej agendy v zmysle uzavretých obchodných zmlúv
o spracovaní a vedení mzdovej a personálnej agendy pre 6 školských zariadení, čo predstavuje
prípravu a spracovanie podkladov k mzdám pre 180 školských zamestnancov.
V zmysle zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov sme uzavreli 9
zmlúv o prevode bytu do osobného vlastníctva nájomcom, ktorý spĺňali zákonné predpoklady.
Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o., spravuje majetok vlastníka – mesta Žilina, v zostatkovej hodnote
47 245 060,70 EUR a zároveň vlastný nadobudnutý majetok obchodnej spoločnosti ŽILBYT,
s.r.o., ktorého zostatková hodnota je 556 506,99 EUR.
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V roku 2018 sme zaevidovaných 916 žiadaniek na opravu a údržbu, odstránenie závad
a poskytnutie služieb od nájomcov z bytových i nebytových priestorov. Z tohto počtu bolo 820
opodstatnených a následne odstránených správcovskou spoločnosťou, alebo externou
dodávateľskou firmou. Ostatné žiadanky v počte 118 sme zamietli z dôvodov neopodstatnenosti,
alebo iného právneho dôvodu.
V treťom štvrťroku 2018 sme vymenili 3.050 kusov PRVN meračov v 46 bytových domoch a
súčasne sme zakúpili zariadenie na vzdialený odpočet predmetných meračov.
Počas roka sme vykonali nad bežný rámec opráv a údržby maliarske práce v bytových domoch
a nebytových priestoroch v rámci spoločných priestorov v týchto bytových domoch:
 ul. J. Hronca 3407/3; 3408/7,9; 3366/17
 ul. Jedlíkova 3427/27,29
 ul. Kempelenova 3401/41,43; 3403/47
 ul. Korzo 8435/35; 3453/6; 3406/5
 ul. Petzvalova 3369/17; 8501/43A; 3369/21; 8598/7; 8502/43C, 43D
 ul. Predmestská 1610/86
Zrealizovali sme ďalej:
- výmenu vchodových dverí v havarijnom stave za hliníkové dvere v bytovom dome:
ul. J. Hronca 3407/3; 3408/5,7,9, ul. Korzo 3453/6, ul. Petzvalova 3369/17
-

výmena pôvodných drevených okien v havarijnom stave za plastové okná v bytových
jednotkách:
ul. Jedlíkova 3428/8 , ul. Bajzová 2414/6, ul. Borová 8110/43

V bytových domoch v zmysle platnej legislatívy boli vykonané za rok 2018 pravidelné odborné
prehliadky a odborné skúšky, t.j. revízie v oblasti výťahov, elektrických rozvodov, bleskozvodov,
revízie požiarno-technických zariadení a komínov.

Záver:
Spoločnosť za rok 2018 vykazuje stratu vo výške 3 164,18 EUR, výkazy - príloha č. 1 Oproti
roku 2017 je pokles zisku a to aj z dôvodu, že spoločnosti vznikli nové náklady v súvislosti so
správou zimného štadióna od 1.8.2018.
Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o., v zmysle §19 zákon č. 431/2001 Z. z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, je povinná mať overenú riadnu účtovnú závierku spoločnosti audítorom.
K termínu odovzdania tejto informatívnej správy, spoločnosť ešte nemá výrok audítora a výsledky
hospodárenia sú predbežné.

Príloha č. 1
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