
Zápisnica č.09/2011/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina - Trnové 

Dátum:   02.08.2011 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 13 občanov 

Program:  1. Otvorenie 

  2. Informácie poslancov 

3. Individuálne podnety občanov 

  4. Záver 

 

Ad1:  Otvorenie a privítanie občanov uskutočnil predseda občianskeho výboru p.Štrba.  

Ad2: Poslanec poskytol prítomným občanom informácie, týkajúce sa nasledovných tém: 

- Realizácia kanalizácie a súvisiace záležitosti 

- Úprava miestnych komunikácií po realizácii kanalizácie 

- Informácie z jednotlivých odborov Mestského úradu Žilina k vybavovaniu podnetov od 
občanov a poslancov 

Ad3: -  p.Vacko sa zaujíma, akým spôsobom bude mesto Žilina riešiť vzťah k pozemkom na ulici 
Magočovská. Všetky pozemky sú v majetku súkromných vlastníkov, v ceste sú umiestnené 
inžinierske siete. Občania majú podľa jeho názoru záujem vysporiadať svoje pozemky 
s mestom.  

- p.Knapec sa v zastúpení viacerých občanov pýta, akým spôsobom sú realizované 
kanalizačné prípojky – niektorí z nich si údajne platia aj za revízne (pripojovacie) šachty, 
niektorí ich vraj majú realizované v rámci projektu a nemusia ich platiť. Poslanci preveria 
odpoveď na túto otázku na najbližšom kontrolnom dni stavby kanalizácie 

- p.Knapec navrhol poďakovať sa občanom Rosiniek a firme GREEN za nezištnú realizáciu 
spevnenia plochy pod kontajnery na separovaný zber, ako aj úpravy okolia a nástupnej 
plochy na zastávke MHD v ulici Nový Domov.   Poslanci požiadajú samostatným listom 
o poďakovanie priamo Mestský úrad. 

- p.Danaj z ulice Dolná Trnovská 133 avizuje problém s upchatým odvodňovacím rigolom 
pri ceste III.triedy, ktorý uzatvoril sused pri stavebných prácach na svojom dome. V tejto 
súvislosti je potrebné osloviť správcu cesty a požiadať ho o preverenie situácie a jej 
vyriešenie 

- p.Knapec avizuje havarijný stav mostíka v ulici Nový Domov, kde je podmytá vozovka 
a prepadáva sa. Situácia je vážna a treba ju riešiť ako havarijný stav 



- p.Rafa upozorňuje, že dodávateľ prác na stavbe kanalizácie nie vždy podľa potreby 
realizuje dosypávanie vyjazdených koľají na ceste. O tomto stave je potrebné informovať 
investora stavby a žiadať nápravu 

- p.Košťál upozorňuje na potrebu kosenia trávy pri ceste medzi Trnovým a Rosinou (p.č. 
5547), ktorá je údajne vo vlastníctve mesta. Je potrebné preveriť vlastnícke vzťahy 
a následne zabezpečiť cez vlastníka pozemkov ich pokosenie 

 

Ad4: V závere poďakoval poslanec občanom za účasť   

 

Zapísal: Štrba 


