O spoločnosti

Technické služby mesta Hnúšťa, ulica KOTLIŠTE 980

boli zriadené ako príspevková
organizácia Mesta Hnúšťa v zmysle § 11, odstavca 3, písm. i) zákona NR SR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v platnom znení, v súlade s
§ 21
zákona č. 303/95 Z. z. v platnom znení a v súlade
s uznesením Mestského zastupiteľstva v Hnúšti zo dňa 1.5.1975
Predmet činnosti v zmysle zriaďovacej listiny a jej následných dodatkov:

•
•
•
•
•
•

zvoz a likvidácia komunálneho odpadu a separovaného zberu pre obyvateľov Mesta Hnúšťa
prevádzka a údržba verejného osvetlenia, mestského rozhlasu, čistenie mesta, dopravné výkony pre
mesto v rámci zabezpečovania údržby MK a verejných priestranstiev
prevádzka Zberného dvora a Zberných surovín
správa, údržba a prevádzka telovýchovných a športových zariadení
zabezpečovanie komplexných pohrebných služieb a správa cintorínov
zabezpečovanie ďalších úloh, ktoré sú charakterom verejnoprospešných prác

Predmet činnosti v zmysle živnostenského oprávnenia:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dopravné výkony pre občanov, organizácie a podnikateľské subjekty
zvoz a likvidácia komunálneho odpadu a separovaného odpadu pre okolité obce
správa trhu, trhoviska a príležitostného predaja
správa a údržba verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu
prevádzkovanie pohrebnej služby a pohrebiska
údržba a čistenie komunikácií
prevádzka športových zariadení
prevádzkovanie kúpaliska
prevádzkovanie tenisových kurtov

Prevádzkové hodiny „ Zberného dvora" :

Poplatníci mesta Hnúšťa môžu v areáli Zberného dvora, ul. Kotlište 980 odovzdať druh
komunálneho odpadu a odpady podľa schváleného prevádzkového poriadku.. Niektoré druhy
odpadov sú spoplatnené v zmysle aktuálneho cenníka – ide o drobný stavebný odpad. Prevádzkové
hodiny:

pondelok – piatok: 06:00 hod – 13.30 hod
sobota: od 8:00 hod – 11.30 hod

Kontakt

Názov podniku:

Technické služby mesta Hnúšťa, príspevková
organizácia
Sídlo podniku:
Kotlište 980, 981 01 Hnúšťa
Forma hospodárenia:
Príspevková organizácia mesta
Dátum zriadenia podniku:
1. 5.1975
IČO: 00151149
IČ DPH: SK 20 20 470386
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
č. účtu: SK82 5600 0000 0020 2084 2001

K o n t a k t y:
Kontaktovať nás môžete aj na stránke www.hnusta.sk
Technické služby mesta Hnúšťa
a správy nám môžete zasielať: www.tshnusta@pmxmail.sk
Telefónny kontakt do firmy : 047 542 3113

Ing. Michal Slatinský - riaditeľ TS mesta Hnúšťa
tel: 047/542 3113, 0908 651 228
e- mail: riaditel.tshnusta@pmxmail.sk

Iveta Hrončeková - sekretariát
tel:

047/5423113

e- mail: sekretariat.tshnusta@pmxmail.sk
•
•
•

zvozy odpadov, fakturácia
pokladňa
archív

Ekonomické oddelenie:
Miroslava Szokeová - ekonóm podniku
047/5423113

tel:

e- mail: sekretariat.tshnusta@pmxmail.sk
•
•
•

príspevky
účtovníctvo
vymáhanie pohľadávok

•
•
•

Ing. Alena Tóth Drieňová
e-mail: tshnusta@pmxmail.sk
tel: 047/5423113

•
•
•
•
•

mzdy
projekty ÚPSVaR
sťažnosti
GDPR
personalistika

Mestské komunikácie - MK
•

Pavel Polčáni - vedúci strediska

tel: 0904 956 544

e- mail:tshnusta@pmxmail.sk
•
•
•
•
•

čistenie mesta
parkoviská

•

Jozefa Koncošová – pohrebná služba

verejné osvetlenie
športové zariadenia
mestská tržnica

tel: 0907 966 969
e- mail: pohrebnictvo. tshnusta@pmxmail.sk

•
•

Komplexné pohrebné služby
Skladové hospodárstvo

Zberný dvor :

Marian BOĽF - vedúci strediska
e- mail: tshnusta@pmxmail.sk
tel: 047/ 5423113

separovaný odpad
•
•

komunálny odpad
stavebný odpad

Firma Technické služby mesta Hnúšťa fungujú na základe Pracovného poriadku a dodržujú Kolektívnu
zmluvu.
KOLEKTÍVNA ZMLUVA : u. Jozefy Koncošovej

HLAVNÁ ČINNOSŤ:
10101 – Cintoríny
Technické služby zabezpečujú správu pohrebiska. S tým je spojená správa a údržba
cintorína. Ako prevádzkovateľ cintorína, je našou náplňou viesť evidenciu hrobových miest.
Nájom za hrobové miesta sa platí u správcu. K nájmu za hrobové miesta a služby spojené
s nájmom je potrebné vyhotoviť nájomnú zmluvu s prevádzkovateľom pohrebiska. Zmluva je
vystavená pracovníkom Technických služieb priamo na mieste platby.
V správe Technických služieb je tiež zabezpečenie služieb v Dome smútku v Hnúšti
Správca cintorína: Jozefa Koncošová
Tel. kontakt: 0907 966 969

10102 – Dom smútku
•

Použitie katafalku

•

Úkony pri obrade

•

Ozvučenie cintorína, reprodukovaná hudba

•

Prevádzka chladiaceho boxu

•

Údržbu zelene,kosenie trávy, ...

10201 – Letné kúpalisko
Správa športovísk patrí pod Technické služby mesta Hnúšťa stará sa o celkový chod
športovísk mesta a zabezpečuje skvalitnenie poskytovaných služieb tak, aby bolo možné
ponúknuť športové vyžitie širším vrstvám obyvateľstva. Cieľom je zvýšiť návštevnosť
športovísk za výhodné ceny pre obyvateľov.
Kúpalisko
Kúpalisko v Hnúštie je prírodné kúpalisko s vyhrievanou vodou a okolitým trávnatým
terénnom, ktorý je pravidelne udržiavaný.

Kapacita je 500 návštevníkov. Návštevníci môžu využívať jeden plavecký bazén
veľkosti 25 m ,malý detský bazén , ihrisko na plážový volejbal, tenisový kurt, toalety
a bufety.
Objekt je v prevádzke počas letných mesiacov jún – august.

10202 – Mestská športová hala
MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA
Mestská športová hala v Hnúšti slúži všetkým obyvateľom mesta, športovým klubom a školám.
V roku 2020 však jej činnosť obmedzila pandemická situácia a hala musela byť zatvorená. Aj napriek
tomu zabezpečovala svoju činnosť, aby športové kluby, občania mohli využívať jej priestory.
Na základe spracovaného rozvrhu hodín využívania priestorov haly sa riadili všetky športové kluby,
školy a naši obyvatelia. V priebehu celého roku sa v hale striedali tieto kluby – volejbal, futbal,
taekwondo, kickbox, florbal, fitnes s posilňovňou, školy ako SOŚ, Gymnázium Hnúšťa, ZŠ
Centrum...MŠH najviac využíva hlavne volejbalový klub, ktorý sa snaží pracovať hlavne s mládežou, od
detí 6-7 ročných až po 18 ročných. V priebehu roku hrajú svoje súťaže, hlavne začiatkom roku a na
jeseň. V letných mesiacoch sa pripravujú súťaže a organizujú v hale volejbalové turnaje pre jednotlivé
vekové kategórie. Takto zorganizovali 3 turnaje pre vekové kategórie:
1.Turnaj o pohár primátora mesta – mladšie žiačky
2.Turnaj o pohár mesta – staršie žiačky
3.Memoriál Danky Gálovej – turnaj kadetky
V zimných mesiacoch od novembra do marca halu využívajú aj futbalové kluby (starší , mladší žiaci,
dorastenci, muži) ,keď si prípravu na jarné mesiace spríjemnia pohybom a posilňovaním v hale.
Pandemická situácia však znemožnila usporiadať futbalové turnaje. Priestory MŠH využíva KICKBOX,
ktorý si zriadil v priestoroch vedľa palubovky svoj stánok aj s pomôckami.
Halu v priebehu roka využívali aj iné kluby a to taekwondo , florbal, ale aj naši občania, ktorí vo
voľných hodinách si prišli zahrať volejbal.
MŠH využívajú v dopoludňajšich hodinách aj školy ako SOŠ, Gymnázium, ZŠ Centrum. Usporaduvajú
aj turnaje medzi školami z okolia.
V MŠH pôsobí aj fintess klub, ktorý má svoj stánok v horných častiach haly. Od ranných hodín až do
večerňajších chodia do fitness centra cvičiť okrem športovcov aj občania mesta.
Pandemická situácia v roku 2020 však činnosť haly značne obmedzila. V polovici marca musela byť
uzatvorená na dva mesiace. Situácia sa zopakovala aj v októbri. Aj tu sme hľadali možnosti
sprístupnenia haly našim športovcom. V časových harmonogramoch chodili cvičiť po 6-tich cvičiacich
až do 17.decembra 2020. Hala bola potom znovu zatvorená.
K MŠH patria ešte tenisové kurty. Tu partia nadšencov tenisu na čele s p. Karasom sprevádzkovala
a udržiavala tenisové kurty v dobrom stave. Od mája, až do konca septembra, boli kurty využívané od
rána až do večera.
V MŠH v Hnúšti za rok 2020 TS mesta zabezpečili revíziu kotlov a výmenu poškodených ventilov,
revíziu komína a celej kotolne. Z dôvodu zníženia spotreby zemného plynu. TS zabezpečili aj revíziu EPS

systému (protipožiarnej ochrany), opravu sociálnych priestorov (výmenu obloženia stien...).
V septembri TS dali opraviť poškodenú fasádu nad vchodom do MŠH.

10203 – Futbalový štadión
Momentálne sa opravujú vnútorné priestory – šatne – kde zabezpečujeme údržbu.
Valcovanie si klub si zabezpečuje vo vlastnej réžii ako aj pokosenie trávnatej plochy.
10204 – Tenisové kurty
Tenisové kurty sú v prevádzke od mesiaca jún do mesiaca september. Pracovník, ktorý
zabezpečuje údržbu ,polievanie ihrísk, predaj vstupeniek je platený na „Dohodu o vykonaní
práce.
10301 – Mestský rozhlas a verejné osvetlenie
Priebežne sa opravujú poruchové reproduktory mestského rozhlasu. Na základe
telefonického hlásenia buď z Mesta Hnúšťa, alebo priamo na TS mesta Hnúšťa sa opravuje
verejné osvetlenie a mestský rozhlas.

10502 – Mestská tržnica
Mestská tržnica sa prenajíma po dohode s prevádzkovateľom TS mesta Hnúšťa. Poverená
pracovníčka vyberá poplatok za príležitostné trhy každá deň.
/Príloha – trhový poriadok/

10601 – Zeleň
Kosenie v meste sa vykonáva na základe mapy trávnatých plôch, ktoré má v správe mesto
Hnúšťa a podľa potrieb.
10602 – Kompostovisko
Kompostáreň sa nachádza v lokalite Hačava, kde sa z celého mesta Hnúšťa a mestských
častí zváža zelený odpad (tráva, konáre).
/príloha Prevádzkový poriadok kompostáreň/
10701 – Letná a zimná údržba obce

TS mesta zabezpečujú letnú a zimnú údržbu obce.
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií je základný organizačný predpis, ktorý upravuje
plánovanie a riadenie zimnej údržby (ďalej len „ZÚ“), činnosť zamestnancov a použitie techniky pri
zabezpečovaní zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií, chodníkov, mostov, schodov,
parkovacích a spevnených plôch v majetku mesta Hnúšťa, vrátane mestskej časti Polom, Hačava,
Brádno, Maša (ďalej len „MK“).
Technologické postupy výkonu ZÚ
1.Údržba chodníkov spočíva v odstraňovaní snehu z nich (odhŕňaním). V prípade potreby sa prevedie
ich posyp inertným materiálom. Posyp a odhŕňanie snehu sa spravidla bude prevádzať v plnej šírke
chodníkov alebo v šírke traktorovej radlice resp. odhŕňača. 2. Údržba schodov, prechodov pre
chodcov, mostov pre peších a miest neprístupných pre mechanizmy spočívajúca v odstraňovaní
snehu sa prevádza ručne za pomoci vhodného náradia s následným posypom inertným materiálom (v
ojedinelých prípadoch chemickým posypom). 3. Údržba miestnych komunikácií spočíva v
odstraňovaní snehu z nich odhŕňaním. Posyp inertným materiálom bude vykonávaný iba na
nebezpečných úsekoch miestnych komunikácií (stúpanie, klesanie, ostré zákruty, križovatky ciest,
autobusové zastávky a pod.). 4. Čistenie a uvoľňovanie kanálových vpustí sa vykonáva ručne za
pomoci vhodného náradia tak, aby bola zaistená ich funkčnosť v prípade vyskytnutia sa prívalových
zrážok a vôd. 5. Sneh odstránený z miestnych komunikácií, priestranstiev a chodníkov sa
zhromažďuje pozdĺž nich, po ich okrajoch. V prípade potreby sa tento sneh ukladá do hromád, ktoré
však nemožno vytvárať na miestach, ktorá musia ostať voľné. Sú to: • jazdné dráhy všetkých cestných
komunikácií a ich križovatky • vjazdy do domov • prekládky zberných nádob na komunálny a
separovaný odpad • vstupy do kanalizácie a šachty 6. Odvážanie snehu z hromád sa zabezpečuje iba
v nutných prípadoch podľa potreby, tento sneh sa spravidla vyváža na miesta mimo zastavané
územie mesta
2.Zoznam členov štábu zimnej údržby a dôležité telefónne čísla.
Predseda štábu: Ing. Michal Slatisnký – riaditeľ TS č.tel:
Podpredseda štábu: Pavel Polčáni vedúci org. jed. TS mesta Hnúšťa č.t.:
Členovia štábu – zamestnanci na zimnej údržbe:
1. vodiči a zamestnanci TS na zimnej údržbe podľa rozpisu služieb
2. Členovia štábu – opravári, mechanici.
Zásoby posypového materiálu
1. Centrálna skládka posypových materiálov je zriadená v areáli dvora TS, ul. Kotlište 980,
981 01 Hnúšťa . Predzásobenie posypovým materiálom pre sezónu zabezpečené v
množstvách: • piesok fr. 0- 4 - 9 ton • kamenná drva 4-8 - 10 ton • posypová soľ 15 ton

3. Ďalšie doplňovanie posypového materiálu sa bude zabezpečovať podľa potreby a v závislosti od
skladovacích kapacít a bežnej spotreby.
4. Skládky posypového materiálu sú ďalej zriadené: BB správa ciest. Prevádzka Hnúšťa.
10801 – Odvoz TKO a MESTO
TS mesta Hnúšťa odvážajú od 1.1.2021 zmesový komunálny odpad len z lokalite mesta
Hnúšťa. Okolité obce si zabezpečujú odvoz už z iným odberateľom.
10802 – Uskladnenie TKO
Uskladnenie TKO na skládke TKO v Hnúšti bude do konca uzatvorenia II. etapy skládky
TKO. Predpokladaný termín uzatvorenia skládky je 30.6.2021.
11101 – Administratíva

Organizačná štruktúra Technických služieb mesta Hnúšťa
Riaditeľ Technických služieb
1

Sekretariát
Fakturácia
1

Majster + Doprava + MŠH
1

Ekonomický úsek

Športové zariadenia

Oddelenie finančné a účtovné

2

1

Mestský rozhlas, verejné
osvetlenie

Oddelenie personalistky
a miezd + MŠH

2

1

Verejná zeleň

Skladníčka
TS, komplexné zabezpečenie
pohrebných služieb

7

1
Letná a zimná údržba obce
3

Odvoz a uskladnenie odpadu +
ramenový nakladač
4
Správca skládky 1
Zberný dvor 1

Strážna služba
3
Zberný dvor

1

Vnútropodniková údržba +
12

11102 – Strážna služba
Strážna služba je v čase od 14. 00 hod 06.00 hod v areály TS mesta Hnúšťa. Skládka TKO
je od 14.OO hod pod dohľadom kamerového systému v meste Hnúšťa.

11103 – Vnútropodniková údržba
Samostatné stredisko údržba vlastných motorových vozidiel – pracovníci s kvalifikáciou na
opravu a údržbu vozidiel.

PODNIKATEĽSKÁ ČINNOSŤ:
20401 – Predajňa Pohrebné služby
20402 – Pohrebné služby
KOMPLEXNÉ POHREBNÉ SLUŽBY : Preprava zosnulých
Vám ponúka nasledujúce služby:

● Kompletné vybavenie pohrebných náležitostí
● Prevoz tela zosnulého z bytu , domu, nemocnice
● Prevoz tela zosnulého zo zahraničia
● Oblečenie a úprava zosnulého
● Organizácia poslednej rozlúčky
● Vybavenie všetkých úradných záležitostí (matrika, úmrtný list, list o prehliadke mŕtveho,
žiadosť o príspevok na pohreb)
● Hudobná produkcia
● Predaj truhiel
● Predaj drevených krížov
● Potlač stúh
● Predaj vencov, kytíc a kvetinovej výzdoby
● Smútočné oznámenia – parte
● Predaj ďalších smútočných potrieb
● Výkop a zasypanie hrobu
● K dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

Vedúca pohrebnej služby: Jozefa Koncošová
Tel. kontakt: 0907 966 969

20501 – Zákazky pre mesto a cudzích

