
Zápisnica č.08/2011/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina - Trnové 

Dátum:   07.06.2011 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 12 občanov 

Program:  1. Otvorenie 

  2. Informácie poslanca 

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: -  Pri realizácii kanalizácie a následných úprav na ceste III. triedy v ulici Dolná Trnovská 
v úseku medzi Kultúrnym domom a Základnou školou požadujú občania realizovať 
konečnú úpravu cesty v pôvodnej nivelete bez jej navýšenia. Súčasne požadujú v tomto 
úseku realizovať odvedenie dažďovej vody z cesty III.triedy tak, aby nedochádzalo 
k permanentným zaplavovaniam ich pozemkov z cesty 

- Občania z ulíc Šenkárovská a Rakové žiadajú, aby bola prečistená zatrubnená časť rigolov 
dažďovej kanalizácie, k zaneseniu ktorej došlo naplavením stavebného materiálu pri 
realizácii kanalizácie. Táto požiadavka je opätovne nanesená, nakoľko nebola doteraz 
splnená. V rámci verejnoprospešných prác si občania čistia otvorené rigoly, na čistenie 
zatrubnených rigolov nemajú techniku ani náradie. Je potrebné opätovne vzniesť túto 
požiadavku na investora a dodávateľa stavby. 

- Pán Košťál upozorňuje na nevhodné umiestnenie nádob na separovaný zber na ulici 
Cintorínska (pri Základnej škole), ktoré bránia vo výhľade v križovatke. Tieto nádoby je 
potrebné umiestniť na vhodnejšie miesto 

- Rovnako pán Košťál predkladá požiadavku, aby mesto Žilina, ako vlastník miestnej 
komunikácie (cesta medzi Trnovým a Rosinou), p.č. 5547 (viď príloha zápisu) vykonával 
opravy a údržbu tejto cesty a jej okolia (náletové kroviny a vysoká tráva nie je kosená už 



niekoľko rokov!). Na tejto ceste podľa jeho informácií došlo len vlani k siedmim 
dopravným nehodám. 

- V rámci realizácie kanalizácie sa mení aj vodovodné potrubie v ulici Rakové, v úseku AA – 
4.2.1. Na základe podnetu občanov je potrebné preveriť potrebu výmeny potrubia aj 
v úseku AA-4.2, kde je pôvodné potrubie oveľa staršie a je obsypávané škvárou, pričom 
vykazuje časté poruchy. S týmto podnetom je potrebné sa obrátiť na SEVAK Žilina. 

- Občania sa intenzívne pýtajú na situáciu pri asfaltovaní miestnych komunikácií a cesty 
III.triedy. V tejto súvislosti bola poskytnutá občanom informácia, že asfaltovať sa budú tie 
cesty, ktoré boli aj pôvodne asfaltované. Asfaltovanie komunikácií bude realizované 
v zmysle projektovej dokumentácie a rozkopových povolení. Cesty, ktoré nemali pôvodne 
asfaltový povrch, budú realizované dočasne ako spevnené a asfaltovanie bude 
realizované mimo realizácie kanalizácie po ich zaradení do rozpočtu mesta.  

 

Ad4: V závere poďakoval poslanec občanom za účasť   

 

Zapísal: Štrba 


