
Zápisnica č.11/2011/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

 

Dátum:   04.10.2011 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 15 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 vybavovania ich podnetov 
zo strany príslušných inštitúcií. 

- Občanom bola poskytnutá informácia o úplnej uzávierke cesty III.triedy medzi zastávkami 
MHD Horná Trnovská a Magočovská v období medzi 3.10.2011 a 14.10.2011 v čase medzi 
8°° a 17°° z dôvodu realizácie kanalizačných prípojok 

- Občania boli informovaní, že mesto Žilina v rámci svojich finančných možností pripravuje 
realizáciu asfaltových kobercov na miestnych komunikáciách v tých častiach ciest, ktoré 
neboli predmetom stavby kanalizácie, ako aj asfaltovanie tých miestnych komunikácií, 
ktoré doteraz nemali asfaltový koberec.  

Ad3: -  Pán Súčik informoval, že petícia, ktorá bola predložená na poslednom stretnutí 
s poslancami v súvislosti s úpravou cesty III.tr. medzi kultúrnym domom a školou sa 
kompletizuje a bude predložená v najbližších dňoch na mestský úrad 

- Pán Knapec upozorňuje na potrebu doplnenia lampy verejného osvetlenia v najužšej časti 
Rosiniek pri hlavnej ceste ( v časti nad mostíkom pri zastávke Bagarova). Je to tmavá 
a veľmi úzka časť. 

- Rovnako pani Pekárová z Materského centra navrhuje, aby sa verejné osvetlenie v ulici 
Skotňa predĺžilo k novobudovanému detskému ihrisku, ktoré si s pomocou mesta, 
sponzorov a svojpomocou budujú 

- Prítomní občania z ulice Dolná Trnovská a Nový Domov upozorňujú na vysokú prašnosť 
na hlavnej ceste a žiadajú, aby sa vykonalo jej poliatie vodou  



- Pán Špitálnik podal prítomným občanom a poslancom informáciu o pripravovanej 
diskotéke, ktorá sa má konať v kultúrnom dome v sobotu 8.10.2011. Po podaní tejto 
informácie sa rozvinula veľmi búrlivá debata, v rámci ktorej väčšina prítomných občanov, 
bývajúcich v blízkosti kultúrneho domu, žiadala aby sa diskotéka nepovolila. Poslanci 
o tejto akcii nemali z mestského úradu žiadne informácie a prisľúbili situáciu preveriť 

- Viacerí občania upozorňujú na nevhodné umiestnenie nádob na separovaný zber 
v niektorých uliciach mestskej časti. Bude nevyhnutné vykonať spoločnú obhliadku 
pracovníkov odboru životného prostredia MsÚ Žilina spolu s poslancami tak, aby sa našli 
na umiestnenie nádob čo najvhodnejšie miesta 

- Pán Kuba Marian upozorňuje na nefunkčný obecný rozhlas na ulici Horná Trnovská pri 
rodinnom dome č.s.623/70.  

- Na ulici Horná Trnovská pri rodinnom dome č.s.623/70 je prepadnutá cesta, čo spôsobil 
údajne Sevak pri realizácii opravy vodovodu (nesúvisí so stavbou kanalizácie). Je potrebné 
riešiť cez správcu cesty 

- Viacerí občania žiadajú, aby sa vykonávali zo strany mestskej polície častejšie obhliadky 
a preventívne kontroly v Trnovom aj na Rosinkách 

- Pán Knapec upozorňuje na výskyt pravdepodobne chorej líšky. Ktorá sa potuluje po celej 
mestskej časti. Je potrebné urobiť jej odchyt nakoľko ohrozuje občanov   

 

Ad4: V závere poďakoval poslanec občanom za účasť   

 

Zapísal: Štrba 


