
Zápisnica č.10/2012/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

 

Dátum:   03.12.2012 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom 

Prítomní:  Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 36 občanov 

Hostia: Ing. Igor Choma, Ing. Juraj Blanár, pplk. Milan Šamaj 

 

Program:  1. Otvorenie a privítanie hostí 

  2. Informácie poslanca 

3. Individuálne podnety občanov 

  4. Záver 

 

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

Ad2:      a) Na úvod poslanec Štrba v krátkosti zhrnul doterajšie takmer dvojročné pôsobenie vo 
funkcii poslanca mestského zastupiteľstva a poskytol prítomným občanom aj niekoľko 
štatistických údajov 

*  dnešné stretnutie je v poradí 25 verejným stretnutím občanov s poslancami 

* do dnešného dňa bolo zo strany občanov vznesených 192 podnetov, pričom podnety 
týkajúce sa priamo kompetencií mesta bolo 138, 116 z nich je k dnešnému dňu 
vyriešených 

*  doterajších stretnutí vrátane dnešného sa zúčastnilo celkom 470 občanov, čo tvorí 
priemerne 18,8 účastníka na jednom verejnom stretnutí  

b) Občanom boli ďalej poskytnuté informácie, týkajúce sa vybavovania ich podnetov zo 
strany mestského úradu a príslušných inštitúcií.  

 

Ad3:   a)  Občania sa informovali na stav realizácie prác na úprave odvodnenia cesty III.triedy. 
Informácie poskytol poslanec Štrba a predseda ŽSK pán Blanár. Práce sa začali v mesiaci 
október 2012, v súčasnosti sú práce pozastavené z dôvodu potreby realizácie ochrany 
podzemných telefónnych káblov. S prácami by sa malo pokračovať bezprostredne po 
uzavretí dohody medzi zhotoviteľom stavby a spoločnosťou T-COM 



b) Pán Knapec vyhodnotil doterajšiu prácu poslancov a poďakoval sa im aj prítomným 
hosťom za doterajšiu činnosť. Súčasne upozornil na potrebu začatia prípravy a samotnej 
realizácie stavby Domu smútku v novej časti cintorína 

c) Občan z Rosiniek upozornil na potrebu realizácie opravy terénnych schodov na Bagárovej 
ulici, ktoré sú v havarijnom stave (fotodokumentácia je prílohou zápisnice) 

d) Rovnako občan z Rosiniek upozornil na dlhodobo kritickú situáciu súvisiacu s úzkou 
a neprehľadnou zákrutou na Majerskej ulice. Riešením pre zvýšenie bezpečnosti by bolo 
osadenie panoramatického zrkadla 

e) Už po niekoľký krát bola zo strany občanov z Brezovej ulice vznesená požiadavka na 
zabezpečenie opatrení pre zníženie rýchlosti motorových vozidiel. Občania boli 
informovaní, že tento podnet sa riešil v minulosti žiadosťou o osadenie cestného 
retardéra, s čím nesúhlasil ORPZ ODI Žilina. Riešením by bolo osadenie dopravného 
značenia pre zníženie rýchlosti na 30km/hod. 

f) Občania Rosiniek žiadajú mesto Žilina o realizáciu aspoň pešieho prepojenia ulíc Brezová 
a Rosinská cesta. Tento podnet bol riešený ešte v minulosti, nie je zo strany mesta Žilina 
(riešil to útvar hlavného architekta) známe stanovisko 

g) Občania upozornili, že pri realizácii odvodnenia cesty III.triedy na ulici Horná Trnovská pri 
predajni Jednota COOP, je na krajnici cesty vykopaná jama, ktorá nie je zabezpečená. 
Poslanec bude tento problém obratom riešiť cez správcu komunikácie cesty. 

h) Mnoho otázok občanov bolo vznesených k stavbe kanalizácie, jej kolaudácii a možnosti 
realizácie kanalizačných prípojok. K tejto veci podal prítomným informáciu pán primátor, 
pričom zdôraznil záujem mesta, aby bola kanalizácia skolaudovaná čo najskôr aby sa 
občania mohli na ňu pripájať.       

i) V súvislosti s informáciou jedného z občanov, že jeden z vlastníkov pozemkov pod 
ihriskom žiada vyplatiť nájomné za niekoľko rokov dozadu a stanovenú výšku nájomného, 
prejavili občania verejný záujem na tom, aby ihrisko mohlo ďalej slúžiť pre 
verejnoprospešné aktivity športovcov. Podľa ich informácií pozemky pod ihriskom boli 
pôvodne močiarom a vlastníci pozemkov ich dali do užívania pre účely vybudovania 
futbalového ihriska zadarmo, no pravdepodobne bez príslušných zmlúv. Prítomný 
primátor mesta podporil záujem občanov. 

j) Pani Magočová upozornila na negatívne skúsenosti pri pohreboch, keď zosnulý je určený 
na kremáciu. Je potrebné zo strany mesta k takémuto obradu vydať príslušné usmernenie 
pre správcu cintorína aj pohrebné služby, akým spôsobom má prebehnúť posledná 
rozlúčka so zosnulým. 

k) Pán Ďuriš pripomenul potrebu realizácie projektu protipovodňových opatrení v tých 
častiach mestskej časti, kde nie je systém odvedenia dažďových vôd z pozemkov 
a miestnych komunikácií vyriešený a občania sú vystavovaný ohrozeniu záplav.  

l) Pán Rafa upozornil na problém s parkovaním pred mestským úradom v Žiline. Pán 
primátor následne poskytol informáciu, že k problémom dochádzalo z dôvodu nefunkčnej 
rampy, čo by malo byť od tohto týždňa vyriešené a parkovisko by malo slúžiť 
v nastavenom režime. 

m) Pán Sučík vzniesol podnet na úpravy svetelnej križovatky pri Hypertescu v smere od 
Martina tak, aby jeden smer z dvoch ľavých odbočení bol upravený tak, aby bola možnosť 



ísť aj rovno alebo vľavo. Pán primátor ho informoval, že táto otázka bola riešená s ORPZ 
ODI, ktorý k takémuto návrhu zaujala negatívne stanovisko z dôvodu bezpečnosti cestnej 
premávky. 

n) Ďalší návrh pána Sučíka sa týkal úpravy vodorovného a zvislého značenia na ulici 
Vysokoškolákov v smere od Vlčiniec do mesta pri ČSPHM SHELL, kde je problémovým 
úsekom ľavý odbočovací pruh na obchvat mesta a následne ďalší k sídlisku Solinky. 
Dochádza tu k dopravným nehodám a je potrebné zo strany mesta sa týmto problémom 
zaoberať. 

o) Pán Danišek sa informoval na situáciu s úpravou a reguláciou potoka medzi areálom 
ZŠ&MŠ na ulici Cintorínska a ulicou Nový Domov na Rosinkách. Poslanec Štrba k tomu 
podal informáciu, že na predmetný úsek potoka pripravuje Slovenský vodohopodársky 
podnik - Povodie Váhu technickú štúdiu, ktorá bude podkladom pre spracovanie 
projektovej dokumentácie.    

 

Ad4: V závere sa poďakoval poslanec občanom a hosťom za ich účasť. Na záver stretnutia pán 

primátor slávnostne uviedol do užívania zrekonštruovaný obecný rozhlas a jeho 

prostredníctvom sa prihovoril občanom Rosiniek a Trnového.  

 

Zapísal: Štrba 

 

V Žiline 03.12.2012 
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