
Zápisnica č. 4/2015 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   07.04.2015 

Miesto konania:  Trnové, budova Kultúrneho domu, 18.00 hod.  

Prítomní:                    Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                   Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ 

                                   p. Jánošík – Mestská polícia Žilina  

                                   13 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Informácia poslanca 

3. Podnety občanov 

4. Záver 

5. Podnet občana zaslaný na e-mail vekam@vekam.sk  

 

 

Ad1: Dňa 07.04.2015 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Trnovom uskutočnilo v poradí štvrté  
stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6, na ktorom sa zúčastnili poslanci MZ 
v Žiline p. Jozef Juriš a Anton Trnovec, ako i zástupca MP Žilina p. Jánošík. V úvode stretnutia 
poslanci privítali všetkých zúčastnených občanov. 
 
 
 

Ad2: Poslanci Jozef Juriš a Anton Trnovec poskytli občanom informácie ku niektorým 
podnetom, ktoré boli vznesené na predchádzajúcom stretnutí.   

 
 
 

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) p. Kabát požiadal poslancov, aby nechali skontrolovať úpravu vozovky (asfaltového povrchu 

) na hlavnej ceste (Dolná Trnovská), nakoľko sa jedná o novovybudovaný povrch, ktorý je 
už na niektorých miestach popraskaný. Rovnako bola občanmi vznesená požiadavka na 
preznačenie stredovej čiary, ktorá je po zime miestami takmer neviditeľná. 



b) Občania požiadali o informáciu, či mesto plánuje vybudovanie komunikácie, ktorá je 
zakreslená v územnom pláne a má spájať dolnú časť Trnového, počnúc ulice Nový domov, 
končiac na ulici Cintorínska (pri materskej škole).  
 

c) p. Moravčík pripomienkoval dopravne nebezpečný úsek pri vstupe smerom z mesta do 
Trnového, kde v časti Y nie je dostatočne označený rigol (chýba zvodidlo) a v prípade zlého 
osvetlenia je to úsek častých dopravných nehôd. Rovnako upozornil na prehĺbený rigol na 
ulici Ovocínarska. Nakoľko na spomínanej ulici a v danom úseku je vozovka užšia, pri 
obchádzaní sa vozidiel vznikajú často situácie, kde jeden z účastníkov cestnej premávky 
musí zájsť až do nespevnenej časti vozovky. Táto situácia vznikla neustálym navyšovaním 
vozovky pri budovaní nových asfaltových povrchov. 
 

d) Občania požiadali o vybudovanie záchytného parkoviska pri budove Základnej školy na ulici 
Dolná Trnovská. V čase, keď ráno vozia deti do školy, ako i v čase konania školských akcií, 
príp. ZRŠ,  je pred školou v oboch smeroch odstavené väčšie množstvo áut, čo spôsobuje 
komplikáciu pri prechode daným úsekom ostatným účastníkom cestnej premávky. 
 

e) Pán Moravčík rovnako požiadal o prekontrolovanie dopravných značiek v časti Trnové, 
nakoľko, sú niektoré , podľa jeho názoru, umiestnené nízko a nie sú v súlade s pravidlami 
cestnej premávky. Taktiež upozornil na vytrhnutú dopravnú značku na ulici Horná Trnovská 
(pri COOP Jednote smer Na barek).   

 
 
f) Pán Košťál upozornil na skutočnosť, že momentálne prebieha v obci zameranie bočných 

ciest a uličiek. Po skončení zamerania by mal byť spracovaný nový geometrický plán a je 
možné, že tým dôjde k zmene kultúry využitia pozemku. Nakoľko nie všetky komunikácie 
sú mestom Žilina majetko -právne vysporiadané, môže týmto postupom byť zasiahnuté do 
vlastníckeho práva občanov. Požiadal, aby k zámeru a následne skôr, ako dôjde k zápisu, 
boli o tejto zmene vyrozumení dotknutí občania. Mesto Žilina, ako zadávateľ uloží úlohu 
spracovateľovi geometrického plánu, aby pred overením nového geometrického plánu 
miestnych komunikácií Okresným úradom, katastrálnym odborom upovedomil všetkých 
vlastníkov nehnuteľností  v stave registra operátora „E“, ktorý sú po ukončení ROEP 
zapísaný v LV. S odôvodnením, aby nedošlo ku zmene kultúry pôdy bez ich súhlasu. Taktiež 
je skutočnosť potrebné zverejniť na úradnú tabuľu spracovateľa geom. plánu, ako aj cieľ 
jeho spracovania. 
    

g) Občania opätovne požiadali o súčinnosť pri riešení problému prehnitého dreveného mostíka 
cez potok Rosinka. Uvedený most je permanentne využívaný pre peších ako i cyklistov a 
 slúži ako spojnica sídliska Vlčince, miestnej časti Rosinky a časti Trnové. Podľa dostupných 
informácií bol most vybudovaný ešte počas fungovania miestneho JRD a neskôr 
rekonštruovaný pri regulácii potoka. Vyjadrenie zo strany mesta bolo, že bude na prelome 
mesiacov február/marec 2015 vykonaná obhliadka, no k dnešnému dňu nebola 
konkretizovaná informácia, či k rekonštrukcii dôjde.   

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

           účasť a ukončili stretnutie. Ďalšie stretnutie sa bude konať dňa 12.05.2015     

           o 18.00 hod. v KD Trnové. 



 
 

Ad.5:  Podnet, ktorý bol zaslaný Ing. Tiborom Boľom na e-mailovú adresu vekam@vekam.sk  

1./    dlhodobo vytváraná "čierna skládka" odpadov - stavebnej sute, betónov, plastov, kovu, ... - v k.ú. 
Trnové hneď pri bývalom PD Trnové . Pochádza zo stavieb: "Úprava Chotárneho potoka" a  hlavne 
"Trnové-kanalizácia", mesto napriek vedomosti o tejto nezákonnej skládke dalo súhlas stavebníkovi -
 SEVAK, a.s., Žilina, s kolaudáciou stavby splaškovej kanalizácie. Pretože skládka 
        dlhodobo znečisťuje životné prostredie, Chotárny potok a nebola stavebníkom zlikvidovaná v rámci 
stavby na legálnej skládke tak, ako to požadovalo platné stavebné povolenie vydané na predmetnú 
stavbu, žiadam Mesto  Žilina, aby bezodkladne požadovalo od stavebníka jej zákonné odstránenie, a tiež 
na príslušnom stavebnom úrade obnovu kolaudačného konania. 
  
2./    Stavebný úrad úmyselne a účelovo nerieši viaceré "čierne stavby" v k.ú. Trnové: stavbu základňovej 
stanice spoločnosti Orange Slovensko, a.s., Bratislava, oplotenia a nn elektrickej prípojky k nej vedúcej - 
ktoré zrealizoval  stavebník bez stavebného povolenia, na cudzích pozemkoch a s plnou podporou 
príslušných zodpovedných pracovníkov stavebného úradu, ktorý vzniknutú situáciu neriešia - 
Ing.Mintálovou a vedúcim stavebného úradu. 
        Mesto Žilina má uzatvorenú dokonca nájomnú zmluvu so stavebníkom a dlhodobo inkasuje z tejto 
čiernej stavby peniaze za nájom!!!; 
        Druhou je stavba prípojkovej istiacej skrine spoločnosti SSE-D, a.s., Žilina - ktorú zrealizoval 
stavebník bez stavebného povolenia, stavebný úrad tento problém nerieši - jedná sa znova o Ing. 
Mintálovú a vedúceho stavebného úradu Žilina, ktorí sú dlhodobo vo veci nečinní... . Žiadam okamžite 
ich riešenie a odstránenie týchto čiernych stavieb. 
  
3./    Stavebný úrad nerieši ani ďalšie čierne stavby v k.ú. Trnové, na ktoré som ho niekoľkokrát upozornil 
a požadoval ich riešiť: 
        -   jedná sa o zrealizovanie vodovodu, splaškovej kanalizácie z ulice Chotárnej do iba pripravovanej 
lokality IBV Trnové-Záhumnie, ktorú zrealizoval stavebník SEVAK, a.s., Žilina, v rámci stavby: "Trnové-
kanalizácia", a to   pravdepodobne z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu, pretože táto stavba z nich 
bola financovaná - aj preto požadujem bezodkladne riešenie a odstránenie tejto čiernej stavby a 
znovuobnovenie kolaudačného konania na  stavbu: "Trnové-kanalizácia". Problém dlhodobo neriešili 
pracovníci stavebného úradu, ktorí mali o nej vedomosť - Ing. Mintálová, Ing. Hrvolová ani vedúci 
stavebného úradu; 
        -   oplotenie RD - p. Jozef Vlček - ulica Chotárna - ktorý bez stavebného povolenia, resp. ohlásenia 
drobnej stavby zrealizoval oplotenie svojho rodinného domu, ale zčasti aj cudzích pozemkov - ktorých 
vlastníkmi som  okrem iných aj ja, a tiež aj Mesto Žilina. Žiadam riešenie uvedeného problému a 
odstránenie stavby oplotenia v časti pozemku, ktorého som vlastníkom - pretože Mesto Žilina, stavebný 
úrad napriek vedomosti o tejto čiernej    stavbe znova dlhodobo nekoná. 
  
V Žiline 09.04.2015 

Zapísal:   Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

   mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: vekam@vekam.sk           
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