
Zápisnica č. 5/2015 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   12.05.2015 

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

Prítomní:                    Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                   Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ 

                                   p. Jánošík – Mestská polícia Žilina  

                                   6 občanov 

 

Program:  1.  Otvorenie 

2.   Informácia poslancov 

3.   Podnety občanov 

4.   Záver 

5. Podnety občanov zaslané na e-mail vekam@vekam.sk, príp. cez 
elektronickú podateľňu – www.trnove.net 

 

Ad1: Dňa 12.05.2015 sa v priestoroch novootvorenej poslaneckej miestnosti v Kultúrnom 
dome v Trnovom uskutočnilo v poradí piate  stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu 
č. 6, na ktorom sa zúčastnili poslanci MZ v Žiline p. Jozef Juriš, p. Anton Trnovec a 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. Prítomným oznámili, že niektoré 
vyjadrenia sú uverejnené aj na stránke www.trnove.net.  

 
 
 

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) Na úvod bola prostredníctvom manželov Daniškových doručená žiadosť občanov žijúcich 

na ulici Cintorínska, v ktorej sa domáhajú riešenia situácie, súvisiacej s odvodnením 
komunikácie. „ Nakoľko sa jedná o závažný problém premáčania, znehodnocovania 
pozemku, záhrady, dvora a stavieb, žiadame vybudovať žľaby nad stavebným pozemkom 
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p. Česnekovej. (pozn. neukončený žľab pri miestnej komunikácii). V súčasnom stave voda 
steká z ulice, z priľahlých pozemkov na stavebný pozemok p. Česnekovej a vzhľadom na 
ílovitú zem vsiakanie vody je nedostačujúce a táto steká až na náš pozemok, čím 
ovplyvňuje zvýšenie spodnej vody. Pri stálych dažďoch a nárazových búrkach hrozí 
zaplavenie dvora a pivníc priľahlých nehnuteľností. Žiadame Vás o nápravu stavu (už 
niekoľkýkrát), ktorý nastal po položení asfaltového koberca , ktorým boli znefunkčnené 
prírodné rigoly. Bývame tu už 35 rokov, problém sme nemali, až teraz. Veríme, že našej 
požiadavke vyhoviete ako čestným občanom, ktorí už niečo pre túto obec urobili a ako 
čestným platiteľom daní. Investícia pre MÚ je minimálna.“ 
Pozn. jedná sa cca 30 m žľabu + zatrubnenie malého úseku.  
  

b) Podobnú situáciu majú aj obyvatelia na ulici Šenkárovská, kde pri obhliadke daného 
miesta, vykonanou prednostom mestského úradu, im bolo prisľúbené riešenie v jarnom 
období. Podľa vyjadrenia p. Smolku, sa dodnes popri komunikácii nenachádzajú žiadne 
obrubníky ani odvodňovacie žľaby, ktoré by boli zvedené do miestneho potoka. Tým  
dochádza pri dažďoch k stekaniu vody do záhrad a pivníc rodinných domov. Táto situácia 
nastala hneď po ukončení realizácie Trnovskej kanalizácie a začína byť, nakoľko sú 
značne podmočené obvodové múry rodinných domov, neúnosná.   

c) Občania požiadali o výmenu mreže umiestnenú pred križovatkou Ovocinárska, 
Šenkárovká, Cintorínska. Mreža je málo priepustná a pri silnejších dažďoch dochádza 
k jej upchatiu. 

d) Občania požiadali o informáciu či mesto plánuje  vybudovať asfaltový povrch na ulici Na 
Bárek. Komunikácia je po vybudovanej kanalizácii v neudržiavanom stave. Podľa 
informácií predošlého poslanca Ing. Jozefa Štrbu malo mesto údajne vyčlenené finančné 
prostriedky na vybudovanie tejto komunikácie, no dodnes sa práce nezrealizovali. 
  

e) p. Moravčík pripomienkoval dopravne nebezpečný úsek pri Y križovatke smerom na 
vlčince a vstupe z mesta na Rosinky a ďalej do Trnového, kde v časti Y nie je dostatočne 
označený rigol (chýba zvodidlo) a v prípade zlého osvetlenia je to úsek dopravných 
nehôd. Rovnako upozornil na prehĺbený rigol na ulici Cintorínska. 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. 
 

f) 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. 
 

g) Pán Moravčík požiadal o prekontrolovanie dopravných značiek v časti Trnové, nakoľko 
podľa jeho názoru, sú umiestnené nízko a nevyhovujú príslušnej vyhláške. 

 
 
h) Občania nahlásili poškodenú dopravnú značku "Hlavná cesta" s dodatkovou 

tabuľou tvaru križovatky, ktorú poškodili vandali. Značka je zohnutá pri zemi a 
nachádza sa pri zastávke MHD Potoky. 



i) p. Nimohaj vz. p. Kubu nahlásil sťažnosť, súvisiacu s vjazdom na jeho pozemok. 
Pri realizácii odvodnenia hlavnej cesty mu bola pred jeho nehnuteľnosť osadená 
mreža, ktorá nespĺňa požiadavky na vjazd pre nákladné a osobné autá, nakoľko 
nie je nosná. p. Kuba dodatočne žiada opravu vstupu z hlavnej cesty na jeho 
pozemok. 

j) Občanmi bol taktiež nahlásený podnet, súvisiaci s rozpadávajúcim sa a 
už nakloneným oporným múrom nachádzajúcim sa v blízkosti kultúrneho domu. 
Niektoré časti oporného múru sú už odpadnuté a je nutné, nakoľko sa jedná 
o havarijný stav, v krátkej dobe riešiť opravu múru. 

k) Viacerí občania požiadali o zrušenie pripravovanej realizácie, týkajúcej sa 
nadstrešenia schodiska vedúceho do kultúrneho domu. Namiesto prekrytia, by 
finančné prostriedky mohli byť použité na opravu rozpadajúceho sa schodiska, 
príp. na rekonštrukciu kotolne.  

l) Rovnako bola občanmi podaná žiadosť na opravu výtlkov a povrchu cestných 
komunikácií v tejto mestskej časti. Jedná sa o cestu Cintorínska v úseku od ZŠ 
s MŠ Dolná Trnovská 36, smerom k cintorínu. Na tejto komunikácii je 
v jednotlivých úsekoch prepadnutá a vypadaná vozovka. Rovnako je nutné 
pristúpiť k úprave povrchu cestnej komunikácie – ulica Na Bárek. Komunikácia je 
po ukončení kanalizácie stále neuvedená do pôvodného stavu. Nakoľko má 
komunikácia 3m šírku, je orientovaná do kopca a jej povrch je zrealizovaný 
štrkovým násypom, je v uvedenej lokalite zvýšená prašnosť, hlučnosť.....Občania, 
žijúci na uvedenej ulici, žiadajú o jej preasfaltovanie v úseku cca 130 bm (t.j. 390 
m2 asfaltovej plochy). 

 

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

                   účasť a ukončili stretnutie. Ďalšie stretnutie sa bude konať dňa 09.06.2015     

      o 18.00 hod. v KD Trnové. 

   

Ad5:          Podnety občanov zaslané na e-mail vekam@vekam.sk, príp. cez elektronickú                                       

                  podateľňu – www.trnove.net  

a) Občanmi bol nahlásený podnet nefungujúceho verejného rozhlasu – Dolná 
Trnovská -  hniezdo č. 29. 
 

b) Občania opätovne požiadali o súčinnosť pri riešení problému prehnitého 
dreveného mostíka cez potok Rosinka. Uvedený most je permanentne 
využívaný pre peších i cyklistov a  slúži ako spojnica sídliska Vlčince, miestnej 
časti Rosinky a časti Trnové. 

                       Mesto Žilina naposledy uvedený mostík opravilo v roku 2009 prostredníctvom   
                       firmy ERPOS.  Dnes je mostík opätovne v havarijnom stave a prechod cezeň je  
                       nebezpečný. Rovnako by bolo vhodné spevniť príjazdovú plochu, vedúcu  
                       k mostíku (napr. makadam a asfaltová drť, príp. panely).  
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c) Žiadosť o úpravu brehov potoka : 
MUDr. Milan Chupek ako vlastník pozemku a nehnuteľností na 
parceláchč.3000/4, 3001/2, 3000/3 v katastrálnom území Žilina – Trnové 
žiada o úpravu vodného toku bezprostredne susediaceho s jeho pozemkom. 
Uvedenú realizáciu spevnenia brehu potoka je nutné vykonať v čo najkratšom 
čase, z dôvodu  možného zrútenia hosp. budovy, ako i podmytie elektrického 
stĺpa, spolu s rozvádzačom. 
 

d) p. Kozáček požiadal o súčinnosť Mestského úradu Žilina pri preložení cestnej 
komunikácie na mestský pozemok, nakoľko po geometrickom zameraní sa 
zistilo, že uvedená mestská komunikácia sa nachádza na súkromných. Pri danej 
realizácii sú majitelia ochotní podieľať sa na uvedenej investícii. Cesta sa 
nachádza pri  novovznikajúcej IBV v časti medzi ulicami Na Bárek a Do 
Stávku. 
 

e) PODNET ZASLANÝ CEZ PODATEĽŇU: 
             

 „Dobrý deň, prosíme o zhodnotenie bezpečnosti dopravnej situácie v úseku 
najužšej časti vozovky na ceste Rosinky - Trnové,  v úseku známom ako esíčko, kde 
pri vychádzaní áut z rodinných domov 148, 146 nie je možné vyjsť autom bez 
ohrozenia života. Rodiny majú viac malých detí a väčšie rodinné auto je pri každom 
výjazde z pozemku v nebezpečí  dopravnej zrážky. Denne tu pištia brzdy a 
nezodpovední vodiči v 70 km rýchlosti nás ohrozujú. Hneď vedľa je nechránený 
hlboký potok. Prosíme o umiestnenie menšieho dopravného zrkadla na 
zabezpečenie tak rizikového miesta.“ 

            
 

V Žiline 23.05.2015 

Zapísal: 

              Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: vekam@vekam.sk 
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