
Zápisnica č.9/2012/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

 

Dátum:   06.11.2012 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom 

Prítomní:  Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 16 občanov 

Program:  1. Otvorenie 

  2. Informácie poslanca 

3. Individuálne podnety občanov 

  4. Záver 

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

Ad2:      a) Poslanec poskytol prítomným občanom informácie, týkajúce sa vybavovania ich podnetov 
zo strany mestského úradu a príslušných inštitúcií. 

b)  Občanom bola poskytnutá informácia realizovaných stavebných aktivitách nasledovne: 

* Odvodnenie cesty III.triedy (vrátane rigolov, zatrubnenia okrajov cesty a obrubníkov) 
– začiatok 09/2012, ukončenie 06/2013 – práce priamo v teréne sa začali 
v predošlom týždni na ulici Horná Trnovská 

*  Realizácia bezdrátového verejného rozhlasu – stavba bola ukončená K 31.10.2012 
a rozhlas je uvedený do skúšobnej prevádzky 

* Oprava časti kultúrneho domu – prebieha verejné obstarávanie a po jeho ukončení sa 
začne so samotnou realizáciou stavby, predpoklad v 46.týždni 

*  Na základe žiadostí občanov na riešenie nedostatočnej kapacity Materskej školy 
a potrebu perspektívneho zvýšenia kapacity základnej školy, bolo zo strany poslanca 
Štrbu vyvolané rokovanie s mestom Žilina. Výsledkom rokovania je začatie 
investičného procesu prípravy stavby novej budovy materskej školy, ktorá bude 
umiestnená v areáli školy. Po jej dokončení bude jestvujúca budova k dispozícii pre 
potreby základnej školy, kde už rovnako nie je priestor pre zvýšenie jej kapacity.  

 

c) Na základe množstva dotazov prítomných občanov na situáciu ohľadom kolaudácie 
kanalizácie a možnosti realizácie ich prípojok informoval poslanec občanov o rozhodnutí 
Krajského úradu životného prostredia č.2012/1303/Mac  zo dňa 10.10.2012.  Obvodný 
úrad životného prostredia vydal kolaudačné rozhodnutie pod č.A/2012/01779-003/Jan 
dňa 29.6.2012. Voči tomuto rozhodnutiu podali odvolanie pani Ema Boľová a Tibora Boľo. 
V odvolaní poukázali  okrem iného aj na nedodržanie správneho poriadku, Vodného 



zákona a Stavebného zákona pri vydaní rozhodnutia, ako aj nedodržanie projektovej 
dokumentácie pri realizácii stavby kanalizácie a nedoriešenie majetkoprávnych procesov 
na časti tých pozemkov, na ktorých je stavba realizovaná. Na základe ich odvolania bola 
celá vec postúpená na KÚŽP Žilina, ako odvolací orgán, ktorý po preverení celého procesu 
kolaudácie stavby, spojenej aj so zmenou stavby pred dokončením, uznal námietky 
v odvolaní za opodstatnené a rozhodnutie, ktoré vydal Obvodný úrad životného 
prostredia, v celom rozsahu zrušil a vec vracia prvostupňovému orgánu (ObÚŽP Žilina) na 
nové prejednanie a rozhodnutie.  Na základe tohto rozhodnutia musí stavebník (SEVAK 
Žilina) doplniť všetky podklady tak, aby boli v súlade s príslušnými zákonmi.  

 

Ad3:   a)  Občania z mestskej časti Rosinky upozorňujú na viacero problémov, ktoré súvisia 
s dopravou v tejto mestskej časti: 

- Pri realizácii IBV v lokalite Rovne stavebné mechanizmy značne znečisťujú miestne 
komunikácie a poškodzujú nový asfaltový povrch miestnych komunikácií, ako aj 
kanalizačné poklopy 

- Osobné terénne vozidlá, ako aj nákladné vozidlá, využívajú jestvujúcu poľnú cestu 
z ulice Nový Domov k ceste I/18 na Šibenice ako skratku. Pri vynášaní blata na 
miestnu komunikáciu spôsobujú ohrozenie bezpečnosti na tejto ceste a v poslednej 
dobe tu došlo k dvom dopravným nehodám, ktoré boli spôsobené práve zablatením 
miestnej komunikácie 

- Na nových  vyasfaltovaných  cestách mnohí vodiči nedodržiavajú rýchlosť a ohrozujú 
bezpečnosť tých obyvateľov, ktorí tam bývajú  

Vzhľadom na uvedené podnety žiadajú občania o zvýšenú kontrolu zo strany 
Mestskej polície, ako aj o vydanie potrebného dopravného určenia 

b) Pri realizácii stavby kanalizácie sa na ulici Nový Domov rozobrala spevnená plocha zo 
zámkovej dlažby, ktorá slúžila pre umiestnenie nádob na separovaný zber. V súčasnosti 
sú nádoby umiestnené na ceste, čo pri zimnej údržbe MK bude spôsobovať problém. 
Žiadajú preto, aby sa opravila pôvodná spevnená plocha a nádoby umiestnili na ňu 

c) Viacerí občania upozorňujú na nekosenie verejných plôch za ulicou Nový Domov. Súčasne 
upozorňujú, že pozemky pri miestnych komunikáciách, ktoré by malo kosiť mesto, si 
väčšinou kosia sami a je neefektívne objednávať a posielať techniku na túto činnosť tam, 
kde to nie je potrebné. 

 

Ad4: V závere sa poďakoval poslanec občanom za ich účasť. Najbližšie stretnutie bude v pondelok 

3.12.2012 o 17°°, čo je zmena oproti pôvodne plánovanému harmonogramu.  

 

Zapísal: Štrba 

 

V Žiline 06.11.2012 


