
Zápisnica č.8/2012/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

 

Dátum:   09.10.2012 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom 

Prítomní:  Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 13 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 začatí realizácie stavieb 

* Odvodnenie cesty III.triedy (vrátane rigolov, zatrubnenia okrajov cesty a obrubníkov) 
– začiatok 09/2012, ukončenie 06/2013 – ukončujú sa rokovania s Telekomunikáciami 
o ochrane káblov, vlastný začiatok prác je plánovaný na  42.týždeň 2012 

*  Realizácia bezdrátového verejného rozhlasu – začiatok stavby 09/2012, ukončenie 
11/2012 – stavba je v realizácii 

* Oprava časti kultúrneho domu (výmena okien, oprava vstupných schodísk, 
kanalizačná prípojka – dažďová a splašková, oprava spevnených plôch v okolí KD) – 
v roku 2012 budú z týchto prác realizované tie, na ktoré bude zabezpečené 
financovanie 

c) Viacerí občania sa na predošlom stretnutí informovali  na dôvody, kvôli ktorým nemôžu 
realizovať svoje kanalizačné prípojky. Na základe preverenia tohto stavu na stavebnom 
úrade mesta Žilina, Obvodnom úrade životného prostredia a Krajskom úrade životného 
prostredia v Žiline bola občanom poskytnutá informácia o aktuálnom stave kolaudačného 
konania verejnej kanalizácie, ako aj o dôvodoch tohto stavu. Voči vydanému 
kolaudačnému rozhodnutiu bolo podané odvolanie zo strany dotknutých vlastníkov 
pozemkov, na základe čoho nebolo rozhodnutie správoplatnené a v rámci odvolacieho 
procesu bol celý spis odoslaný na KÚŽP. Ten vyhodnotil podané námietky za oprávnené a 
rozhodol o zrušení celého rozhodnutia a celý spis vracia na ObÚŽP na nové prejednanie 
a konanie. 



Ad3:      a)  Prítomní občania sa dotazovali na situáciu a prípadné kroky mesta, ktoré by pomohli 
vyriešiť nedostatočnú kapacitu materskej školy. Žiadajú, aby mesto začalo s prípravou 
procesu, výsledkom ktorého bude prístavba alebo nadstavba budovy MŠ, respektíve 
realizácia novej budovy MŠ. 

b) Prítomní zástupcovia rodičov detí zo ZŠ, ktorí pravidelne organizujú školský ples, sa 
zaujímali o situáciu pri povoľovaní a organizovaní kultúrno-spoločenských podujatí 
v budove KD. Súčasne žiadajú, aby mesto zabezpečilo podmienky pre nerušené 
organizovanie takýchto akcií.  

c) Pán Knapec z Rosiniek informoval o spôsobe čistenia a zametania miestnych komunikácií, 
ktoré sú znečistené po realizácii stavieb v časti Rovne. Čistiace mechanizmy čistia len 
miestnu komunikáciu, avšak nečistoty vynesené na hlavnú cestu nechávajú tak. Ako 
zástupca vlastníkov pozemkov pod miestnou komunikáciou žiada mesto zabezpečiť, aby 
ak sa cesta znečistí, aby sa vyčistila celá, nielen miestna časť. 

 

Ad4: V závere sa poďakoval poslanec občanom za ich účasť  

 

Zapísal: Štrba 

 

V Žiline 11.10.2012 


