
MESTSKÝ VÝBOR  č. 7 – Bánová, Závodie, Strážov, Žilinská  Lehota  pri MZ 
v ŽILINE 

 
Poslanci: 
František Kosa 
Mgr. Branislav Delinčák 
 

Zápisnica č. 18/2015 zo zasadnutia MV č.7 konaného dňa 11. 09. 2015 v budove ZŠ 
Bánová 

Prítomní: František Kosa 
       Mgr. Branislav Delinčák  
                  Občania 
                  Predstavitelia Agrodružstva Bánová 
Program: 

Prejednanie znehodnocovania bonity pôdy majiteľov pozemkov s predstaviteľmi 
Agrodružstva Bánová časti Rybníčky k.ú Bánová 
 
Schôdzu otvoril poslanec MZ Žilina ya VO č.7 p. Kosa. Po privítaní prítomných dal 

slovo zástupcom Agrodružstva Bánová, aby objasnili občanom – majiteľom 

pozemkov návoz stavebného materiálu z tunela Žilina na ich pozemky. 

Agrodružstvo Bánová priznáva chybu, že majiteľov o tomto kroku neinformovalo 

majiteľov pozemkov, ale hlavne nepýtalo si ich súhlas, preto dodatočne listom pre 

každého majiteľa vyzvalo o súhlas na rekultiváciu pôdy v danej časti a súčasne sa 

robia aj projekty a vybavujú jednotlivé povolenia pre túto činnosť. O návoze odpadu 

stavebného materiálu do tejto lokality vraj nevedelo. Po zistení a upozornení občanov 

hneď túto činnosť zastavilo. Bude žiadať odvoz tohto materiálu z danej lokality preč. 

Po tomto dostal slovo zástupca majiteľov pozemkov p. Ing. Adamko Jozef. 

Ten predovšetkým tvrdil, že Agrodružstvo nemalo na tento krok právo a malo si 

zabezpečiť súhlas majiteľov pozemkov a až po ich súhlase mali začať s touto 

činnosťou. Druhý dôvod uviedol, že rekultivácia pôdy sa nerobí týmto spôsobom, t.j. 

návozom stavebného odpadu a následný zasypaním 30 cm ornice. 

Ďalej sa prihlásil o slovo p. Štafen Július – povedal, že v tých miestach sa potok 

Bitarovka vylieva z brehov, a keď sa tam zvýši úroveň brehu, tak sa bude potok 

vylievať medzi chalupami v Bánovej, kde narobí občanom veľké škody. 

P. Kosa – Potok Bitarovka je dôležitý biokoridor a pri tomto návoze sa môžu 

znehodnotiť podzemné vody v celej Bánovej a v Závodí. 

Občania boli po tom vyzvaní aby hlasovali, či súhlasia s touto tzv. rekultiváciou. 

Všetci prítomní boli proti.  



Občania potom požiadali p. poslanca Kosu, aby vyzval MÚ Žilina odbor životného 

prostredia o pomoc a prešetrenie postupu Agrodružstva Bánova a zastavenie tejto 

činnosti. Súčasne žiadajú aby sa pozemky dali do pôvodného stavu. 

 

Predseda: František Kosa 

           Sekretár: Mgr. Branislav Delinčák 

Príloha: Prezenčná listina 
 

 

 

 

 

 


