
Zápisnica č. 01/2016 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:            2.2.2016 

Miesto konania:         Trnové, poslanecká miestnosť - budova Kultúrneho domu, 18.00 hod.  

Prítomní:                    Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                  Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ 

                                  11 občanov 

 

Program:  1.  Otvorenie 

2.   Informácia poslancov 

3.   Podnety občanov 

4.   Záver 

 

Ad1: Dňa 2.2.2016 sa v priestoroch poslaneckej miestnosti v Kultúrnom dome v Trnovom 

uskutočnilo stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6, na ktorom sa zúčastnili 

poslanci MZ v Žiline p. Jozef Juriš a Mgr. Anton Trnovec. V úvode stretnutia poslanec Juriš 

ospravedlnil neúčasť zástupcu MP v Žiline a privítal všetkých zúčastnených občanov.   

 

 

Ad2: Jozef Juriš a Anton Trnovec poskytli občanom informácie ku niektorým podnetom, 

ktoré boli vznesené na predchádzajúcich stretnutiach. Občanom bol oznámený odklad termínu 

realizácie stavby „Žilina-Trnové, Trnovka a Breznický potok, úprava potokov“. Posun vznikol 

vzhľadom ku skutočnosti, že na Úrade pre verejné obstarávanie bola vznesená námietka. 

Rovnako  bolo potrebné upraviť projektovú dokumentáciu. Momentálne prebieha verejná 

súťaž na zhotoviteľa predmetnej stavby. Rovnako bola občanom ohlásená zmena 

vyhlasovateľa oznamov. Nakoľko sa v minulosti často objavovali podnety nespokojných 

občanov v súvislosti s kosením a údržbou súkromných pozemkov, boli zúčastnení občania 

oboznámení s priebehom stretnutia, ktoré sa uskutočnilo 23.1.2016 v miestnom KD a ktorého 

predmetom bola údržba pozemkov v k.ú. Trnové, v časti zvanej Dolná Úboč ( jedná sa 

o neobrábaný svah od Sadu pri kostole v smere na Rosinky popod les Dúbravy a časť, 

kde v minulosti bolo osadené kanalizačné potrubie. 

 

Ad3: Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na zlepšenie ich života v tejto    

prímestskej časti a žiadajú MÚ Žilina o zaujatie záväzného stanoviska. 

 

 

a) Občania požiadali o doplnenie dopravného značenia 

- na križovatke ulíc Do Brezičia, Magočovská a Skotňa.  

- na križovatke ulice Nový domov  



b) Občania opätovne žiadali, aby boli oslovení predstavitelia Povodia Váhu a bola 

zabezpečená údržba koryta potoka Trnovka. Údržbu žiadajú vykonávať aspoň 2x do 

roka. 

 

c) P. Moravčík  opätovne nahlásil problém s nesprávne osadenou dopravnou značkou. Tá 

sa nachádza na ulici Horná Trnovská 39. Značka je osadená veľmi nízko. (bola 

zrealizovaná obhliadka) 

 

d) P. Ďurana upozornil na podobnú situáciu, ktorá vznikla zlým osadením dopravnej 

značky. Pri výjazde z ulice Rakové na hlavnú cestu Dolná Trnovská, je umiestnené 

dopravné zrkadlo, ktorému  výhľad zatieňuje značka „Hlavná cesta“. (bola zrealizovaná 

obhliadka) 

 

e) P. Moravčík opätovne požiadal, aby mesto Žilina oslovilo pracovníkov dopravy ŽSK 

a v súčinnosti s nimi zabezpečilo označenie rigolu a časti odbočenia z Rosinskej cesty na 

ulicu Bagarova (vstup do Trnového). V tomto mieste pri slabej viditeľnosti už vzniklo 

niekoľko dopravných nehôd. 

 

f) Rovnako občania upozornili na zle odvodnenú komunikáciu v časti ulice Horná 

Trnovská 49°11'22.8735053"N 18° 47' 30.8388519" E Pri dažďoch, nakoľko 

odvodňovací žľab sa nachádza na opačnej strane vozovky, dochádza k zaplaveniu 

komunikácie. Pozn. Opäť sa jedná o cestu III. triedy v správe ŽSK. 

 

g) Občania opätovne požadovali informáciu o stave pripravenosti projektu „Chodník 

Trnové“. Upozornili na nebezpečné úseky popri hlavnej ceste, na ktorej v ranných 

hodinách je najväčšia dopravná špička a práve v tom čase sa na hlavnej ceste pohybujú 

deti, idúce do školy.  Je nutné zo strany mesta Žilina prioritne a nutne zabezpečiť 

realizáciu chodníka v časti popri hlavnej ceste Dolná Trnovská - ZŠ s MŠ Trnové! 

 

h) P. Bizoň požiadal o opravu výmolu na ceste Hornádska. (bola zrealizovaná obhliadka) 

 

 

i) Rovnako p. Bizoň a p. Filipová požiadali o realizáciu osvetlenia ulice Hornádska. Cesta 

nie je vôbec osvetlená!    POZN.: „Na uvedenú situáciu sme ako poslanci upozorňovali 

už pred rokom. Bola vykonaná obhliadka ulice so zástupcami mesta Žilina a spol. 

SIEMENS, výsledkom ktorej vznikla cenová kalkulácia“.      

 

j) P. Gjabel požiadal o súčinnosť MP v Žiline. V časti cesty I. triedy oproti motorestu 

Šibenice sa nachádzajú pozemky, ktoré sú vo vlastníctve Urbárskeho spoločenstva. Aj 

napriek tomu, že samotné spoločenstvo uvedené pozemky niekoľkokrát vyčistilo, 

neustále  je  pozemok znečisťovaný rôznymi odpadkami, ktoré tam zanechávajú občania, 

ktorí prechádzajú touto časťou. Súčinnosť by mala spočívať v prizastavení sa hliadky 

Mestskej polície v uvedenom mieste a v čase, keď idú vykonávať hliadku do Mojšovej 

Lúčky. 

 

k) P. Bistárová požiadala o prešetrenie prasklín na ulici Bagarova. V danom úseku  49° 12' 

32.7698734" N18° 46' 28.075161" E sa nachádza jemná prepadlina. Rovnako 

prepadnutá časť vozovky sa nachádza pri zástavke Bagarova. Pred uvedenou zástavkou 

sa v čase dažďa tvorí kaluža. Autá, prechádzajúce uvedeným úsekom, vodu vyšplechnú, 

čím je fakticky znemožnené užívať priestor autobusovej zástavky v čase dažďov. 

(Uvedený úsek je v správe ŽSK).   

 



l) P. Kubíková požiadala poslancov o pomoc pri riešení niektorých problémov v              

ZŠ s MŠ Trnové: 

 

- Aktivitou rodičov vzniká pri Základnej škole priestor určený pre školskú záhradu. 

Uvedený priestor bude využívaný žiakmi ZŠ, hlavne pri zlepšovaní výučby 

prírodovedy a pestovateľských prác. Priestor bol medzičasom upravený a je potrebné 

zrealizovať jeho oplotenie.  Výkon prác si rodičia vedia zabezpečiť vo vlastnej réžii. 

„Zo strany mesta Žilina žiadame zakúpiť pozinkované pletivo vysoké 160cm v dĺžke 

120m“ 

- Rovnako dôležité je zabezpečiť odkopanie, preizolovanie a následné  oddrenážovanie 

podzemnej časti  juhovýchodnej steny Základnej školy. V dôsledku zlej izolácie 

dochádza k zatekaniu a opadávaniu omietok v priestoroch učební, ktoré sa 

nachádzajú v pivničných priestoroch. 

- Problém s praskajúcou a opadávajúcou omietkou je aj v priestoroch Materskej školy 

v Trnovom. Nakoľko sa na nosných stenách budovy nachádzajú praskliny, dunivá 

omietka a v časti prezliekarne je navlhnutý strop, v nadstrešnej časti sa nachádzajú 

z polovice rozpadnuté komíny,  je nutné zo strany zriaďovateľa, zabezpečiť odborné 

(statické) posúdenie objektu MŠ Trnové.    

            PODNETY  ZASLANÉ PROSTERDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ POŠTY: 

m)  P. Podhorcová požiadala  o odstránenie, prípadne stíšenie rozhlasu –hniezdo č.15, na    

ulici  Horná Trnovská 442/84. V prípade jeho premiestnenia by hniezdo mohlo byť 

umiestnené na ulicu Ondavská, kde v minulosti p. Danišek žiadal realizáciu verejného 

rozhlasu.  

n) Mgr. Daniela Popluhárová požiadala poslancov pri riešení dopravnej situácie, ktorá 

vznikla na Rosinkách.  Požiadala o osadenie dopravných značiek „Zákaz vjazdu pre 

vozidlá nad 24t“ pred vjazdom na ulice Osloboditeľov a Mikuláša Nigriniho. 

o) Rovnako požiadala o osadenie dopravnej značky „Daj prednosť v jazde“ na križovatku 

ulíc Jazmínová a Osloboditeľov. 

p) P. Kabát požiadal o stíšenie verejného rozhlasu – hniezdo č.49 nachádzajúceho sa na 

križovatke ulíc Rakové, Nový domov. 

q) P. Tibor Boľo požiadal o uverejnenie jeho podnetu v zápisnici zo schôdze občanov VO 

č.6. :  

r) nakoľko Mesto Žilina nemalo doteraz záujem, resp. nechcelo riešiť, a ani so 

mnou už dlhodobo nerieši viaceré problémy týkajúce sa nezákonného užívania 

viacerých pozemkov v mojom vlastníctve nachádzajúcich sa v k.ú. Trnové, ďalej 

Mesto Žilina na týchto pozemkoch zrealizovalo niekoľko nelegálnych stavieb, 

ktoré tak isto nechce riešiť a ani nerieši, obraciam sa na Vás ako poslanca MsZ 

za náš VO so žiadosťou o pomoc, aby už konečne zodpovední funkcionári Mesta 

Žilina tieto problémy začali riešiť so mnou ako vlastníkom predmetných 

pozemkov a ukončili tak súčasný nezákonný stav. 

Jedná sa okrem iných o nasledovné problémy: 

Mesto Žilina dlhodobo nerieši viaceré skutočnosti, a preto nemá vyriešené ani 

dopravné napojenie a tiež samotný vstup na školské ihrisko v Žiline-Trnovom. 

Mesto Žilina tento problém vyriešilo ako takmer vždy a všade, a to zriadením 

nelegálneho vjazdu cez pozemok v mojom vlastníctve  –  jedná sa konkrétne 

o pozemok KN-C parc.č. 1400/7 v k.ú. Trnové (ktorý zaberá územie od mostíka 

cez Trnovský potok pri MŠ, a pokračuje ďalej  okolo školsk&ea cute;ho ihriska 

cca po kostol)  –  na ktorom postavilo v nedávnej minulosti bez môjho vedomia, 

súhlasu a zmluvného vzťahu viaceré nelegálne stavby (verejné osvetlenie, 

komunikáciu, cez spoločnosť SEVAK, a.s., vodovod a splaškovú kanalizáciu), 

zriadilo na ňom nelegálne a bez akéhokoľvek súhlasu a zmluvného vzťahu so 



mnou zberné miesto (rozmiestnilo na ňom v roku 2014 päť (5) ks 

veľkokapacitných smetných nádob slúžiacich na triedený zber - na papier, plasty, 

kompozitné obaly, kovové obaly a sklo); podobne na pozemku KN-C parc.č. 

1378/5 v k.ú. Trnové (ktorý zaberá územie od penziónu Chotárik po bývalé PD v 

Žiline-Trnovom)   -   pokiaľ Mesto Žilina nezač ne so mnou seriózne rokovať, a 

nevyrieši so mnou ako vlastníkom uvedených pozemkov problémy s týmito 

nelegálne zrealizovanými stavbami a tiež s nezákonným užívaním predmetných 

pozemkov zo strany Mesta Žilina, tak ja ako účastník územného konania vo veci 

stavby: "Materská škola, ul. Cintorínska, Žilina-Trnové", ktorej navrhovateľom 

(stavebníkom) je Mesto Žilina, nesúhlasím s navrhovanou stavbou. 

Mesto Žilina už v minulosti oplotilo súčasný areál školského ihriska s veľkou 

pravdepodobnosťou tak, že oplotenie a zemný val zrejme zasahujú do môjho 

pozemku – preto žiadam Mesto Žilina, aby súčasný stav presne zdokumentovalo a 

vytýčilo hranice pozemkov KN-C parc.č. 1278 a 1279 zodpovedným geodetom za 

mojej účasti. Pokiaľ sa vytýčením mestských pozemkov zistí, že  oplotenie a 

zemný val zasahujú neoprávnene do môjho pozemku, žiadam tieto opraviť tak, 

aby sa na mojom pozemku nenachádzali, prípadne to riešiť vzájomnou dohodou.   
           

Ad4:           Na záver sa poslanci  Jozef Juriš a Anton Trnovec  poďakovali občanom za 

účasť.                    

                  Ďalšie stretnutie sa bude konať dňa 15.3.2016 o 18.00 hod. v KD Trnové. 

 

V Žiline 9.2.2016 

 

 

Zapísal:         Jozef Juriš  

            poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: vekam@vekam.sk 
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