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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č. __/2020
Komisia odporúča Mestskému zastupiteľstvu v Žiline na jeho najbližšom zasadnutí
I. Schváliť:
1. začatie prác na zabezpečení novej hasičskej zbrojnice pre Dobrovoľný hasičský zbor v
Trnovom.
I.etapa – vypracovanie štúdie + návrh majetkoprávneho vysporiadania
II.etapa – projektová dokumentácia
DÔVODOVÁ SPRÁVA
Dobrovoľný hasičský zbor („DHZ“) v Trnovom napriek svojej skoro 100-ročnej existencii a veľmi
aktívnej činnosti pre obyvateľov mesta (nielen Trnového) paradoxne nemá svoju vlastnú hasičskú
zbrojnicu (a vlastne ani iné dlhodobo vyhovujúce priestory). Ide tak vlastne o jediný DHZ v
žilinskom okrese.
Existencia adekvátneho priestoru je pritom nevyhnutná tak z pohľadu správneho uskladnenia
techniky a jej ochrany pred znehodnotením ako aj na administratívnu činnosť DHZ. Súčasné
riešenie, keď si naši dobrovoľní hasiči prenajímajú plechový hangár na miestnom futbalovom
ihrisku, je dlhodobo neudržateľné. Treba mať pritom stále na pamäti, že ide o dobrovoľný zbor ľudí,
ochotných robiť nezištne niečo pre iných.
Aj vzhľadom na uvedené dôvody je preto podľa názoru predkladateľa potrebné konečne uspokojivo
a definitívne vyriešiť aj priestorovú otázku DHZ v Trnovom. Predkladaný materiál pritom teraz
nežiada ultimatívne postaviť novú hasičskú zbrojnicu „okamžite“. Je však potrebné začať práce,
ktoré si v prvej fáze ani nevyžadujú významné výdavky. Ako prvé teda oslovenie vlastníkov
pozemkov, s ktorými už DHZ komunikoval, aby sme vedeli aké pozemky, od koho a za akých
podmienok by bolo možné nadobudnúť. Ďalej prípravu dokumentácie pre územné a stavebné
konanie a zabezpečenie príslušných povolení, potrebných pre výstavbu. A v neposlednom rade tiež
ocenenie/odhad sumy samotnej výstavby. Predkladateľ preto verí, že tento materiál nebude
odmietnutý en bloc, ale začnú sa postupne aspoň zmieňované prípravné práce a zo strany vedenia
mesta dôjde k spätnému informovaniu o priebežne dosiahnutých výsledkoch. Miestni poslanci ako
aj DHZ poskytnú mestu všetku potrebnú súčinnosť.
Rozpočtový dopad tohto materiálu je neutrálny, keďže v tejto fáze nevyžaduje priamo žiadne
financovanie zo zdrojov mesta.
Samotný materiál tvorí list DHZ v Trnovom, pričom ako prílohy sú situačné pôdorysné výkresy.
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MATERIÁL
Vznik Dobrovoľného hasičského zboru v Trnovom sa eviduje v roku 1926 zakladacou listinou.
Činnosť dobrovoľných hasičov, však začala už v roku 1914, kedy sa eviduje prvá zakúpená
hasičská striekačka. V tomto období bolo množstvo veľkých požiarov, ktoré hasili naši predkovia,
prví dobrovoľní hasiči v Trnovom. V minulosti sa hasiči venovali prevažne haseniu požiarov, ale aj
výcviku a od čias socialistického režimu sa začali zapájať aj do hasičských súťaží. Za minulého
režimu bola hasičská zbrojnica a zasadacia miestnosť pre hasičov v miestnom Urbárskom dome.
Avšak po páde režimu, v rámci reštitúcie bol majetok navrátený Urbárskemu spoločenstvu. Odvtedy
v Urbárskom dome hasiči máme len veľmi malú garáž bez sociálneho zariadenia v prenájme.
Miestnosť slúžiacu na zasadnutia a výbory máme zase prenajatú v miestnom Kultúrnom dome.
V minulom roku sme si prenajali plechový hangár na futbalovom ihrisku. Majitelia sú ochotný
predať pozemky okolo za cenu, aká bude v znaleckom posudku Mesta. Na tomto mieste by bolo
možné postaviť novú hasičskú zbrojnicu.
V súčasnosti náš zbor tvorí 69 členov. Keďže technika ide s dobou a neustále sa vylepšuje a hlavne
dopĺňa, potrebujeme nový priestor. Hasičskú zbrojnicu, v ktorej nielen uskladníme našu techniku,
potrebnú pre okamžité výjazdy, ale aj miestnosť pre zasadnutia a výbory. Náš zbor je jediný
v žilinskom okrese, ktorý nemá vlastnú Hasičskú zbrojnicu a pritom sme v rámci Žiliny najviac
povolávaní k zásahom alebo pomoci pri organizovaní ľubovoľných podujatí.
V roku 2009 nášmu zboru odovzdali vtedajší minister vnútra Robert Kaliňák ako prvému DHZ
v okrese hasičské vozidlo IVECO DAILY CAS15. Od toho roku sa náš zbor začlenil do
výjazdových hasičských jednotiek, podľa zákona 611/2006 Z. z. v rámci celoplošného
rozmiestnenia síl a prostriedkov. Každoročne sa technika zboru doplňuje a naďalej vyzbrojuje na
rôzne zásahy, najmä živelné pohromy, ktoré každým rokom prichádzajú nečakane a čoraz častejšie.
Zapájame sa do rôznych činnosti, medzi ktoré patria: zásahová, kultúrna i športová. Vykonávame
činnosti vyplývajúce zo stanov Dobrovoľnej požiarnej ochrany na Slovenku. Veľmi často
pomáhame aj samotnému mestu Žilina. Častokrát sme žiadaní o pomoc z krízového riadenia MsÚ
v Žiline a tiež poslancami mestského zastupiteľstva za rôzne volebné obvody. Tiež sme povolávaní
z KOS HaZZ ZA, do ktorého sú začlenené aj mestá Bytča a Kysucké Nové Mesto. Sme vždy tam,
kde nás potrebujú, napríklad:

I. pomáhame pri organizovaní rôznych akcií v meste Žilina v podobe protipožiarnych

asistenčných hliadok,
II. už dlhšiu dobu zásobujeme mestské cintoríny vodou, pretože mesto má problémy s
dodávkou vody na cintorínoch,
III. pravidelne odstraňujeme bodavý hmyz na verejných mestských priestranstvách, kde je
ohrozené obyvateľstvo,
IV.
pravidelne zasahujeme pri povodniach v meste, ale aj v mestských častiach,
kde pravidelne po vytrvalých dažďoch voda zaplavuje obydlia,
V. taktiež často vykonávame aj ukážky techniky pre mesto, školy a iné...
Konkrétne za uplynulý rok sme už absolvovali niekoľko nasledovných výjazdov:

1. odstraňovali sme sneh po snehovej kalamite,
2. hasili sme lesné požiare, aj v okrese KNM,
3. pomáhali sme pri povodniach, kde sme boli takmer nonstop 48 hodín v teréne,
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4. pomáhali sme pri výbuchu tlakovej nádoby na plyn v rodinnom dome v Trnovom,
5. hasili sme dve záhradné chatky (Dubeň, Trnové),
6. tri krát sme odstraňovali bodavý hmyz (Trnové, Vlčince, Rosinky),
7. pátrali sme po nezvestnej osobe,
8. odstraňovali sme popadané stromy po silnom vetre z mestských vozoviek,
9. vyťahovali sme auto z priekopy.
Zo zákona o rozmiestnení síl a prostriedkov sme zaradení v skupine B, a preto sa musíme
pravidelne vybavovať novými a rôznymi prostriedkami, ktoré potrebujeme skladovať. Aj preto naša
technika musí byť garážovaná, hasičské obleky potrebujeme mať vždy pripravené na okamžitý
výjazd. Výbor DHZ zasadá takmer každý mesiac, aby zariadil potrebné náležitosti k činnosti zboru.
Každoročne máme výročnú členskú schôdzu, posedenia, pre vyslúžilých dobrovoľných hasičov
i deti, ktoré v dnešnej dobe treba niečím neustále motivovať. Máme dve vozidlá a v blízkej
budúcnosti by mohlo pribudnúť aj ďalšie. Jedno slúži na okamžité výjazdy a druhé na prepravu
osôb na školenia, výcvik a súťaže, ktorých sa zúčastňujeme.
Náš zbor je teda aktívny aj v športovej oblasti a práci s mládežou. Hasiči z Trnového sa stále
nachádzajú na popredných miestach v súťažiach. Od roku 1980 až po súčasnosť sa náš zbor
reprezentoval niekoľko krát na majstrovstvách Slovenska, majstrovstvá ČSFR, majstrovstvách
Rakúska. Okrem toho sa reprezentujeme aj v Severoslovenskej hasičskej lige, ktorú sme 2x vyhrali
a 2x boli tretí. Pravidelne sa zúčastňujeme na detských súťažiach, kde naši žiaci dosahujú pódiové
umiestnenia v celoštátnej hre Plameň a množstve pohárových súťaži. Momentálne sa v roku 2019
zapojila mládež do modernej disciplíny behu na 60 metrov cez prekážky, kde sa naším 2 dievčatám
podarilo klasifikovať na Majstrovstvá Slovenska do Banskej Bystrice. Okrem toho sa v roku 2019 1.
krát v histórii zapojili do súťaže hasičskej stovky aj 2 členovia zboru.
Okrem zásahov a športových súťaží sa zúčastňujeme aj kultúrnych podujatí. Robíme protipožiarne
asistenčné hliadky na podujatiach organizovaných mestom i mestskou časťou Trnové. V našej
mestskej časti sa podieľame na spoluorganizovaní kultúrnych akcií, napr.: Hody sv. Juraja, stavanie
Mája, organizovanie fašiangového sprievodu masiek.
Každoročne členovia preventívnej kontroly vykonávajú preventívne prehliadky domov. Venujeme
sa mládeži. A to nielen na úrovni súťaží, ale hlavne pre to, aby sme ich nadchli a vyrástli generácie
nových hasičov, ktorí budú Trnovému, ale aj mestu v budúcnosti nápomocní rovnako ako my dnes.
Je smutné, že náš zbor je hodnotený ako najlepší spomedzi mestských hasičských zborov a nemáme
vlastnú hasičskú zbrojnicu. Výstavba hasičskej zbrojnice by znamenala veľké plus nielen v našej
mestskej časti Trnové, ale bola by prínosom pre každého jedného obyvateľa mesta Žilina. Pomoc,
ktorú vieme poskytnúť môže potrebovať hoc kto nakoľko nás Krajské operačné stredisko zvoláva
na zásah v celom meste. Sme zbor, ktorý vždy a všade ochotne pomôže každému.

Dobrovoľní hasiči z Trnového
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PRÍLOHY
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