
Zápisnica č.10/2013/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

Dátum:   10.12.2013 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom, 18°° 

Prítomní:   

Poslanci: Ing. Jozef Štrba,  

 Hostia:  Mestská polícia Žilina, p.Jánošík 

 Občania:  podľa prezenčnej listiny (celkovo 21) 

 

Program:  1. Otvorenie a privítanie hostí 

2. Informácie poslancov o riešení podnetov občanov, aktivitách mesta a ďalších  

subjektov na území Trnového a Rosiniek 

3. Individuálne podnety občanov 

  4. Záver 

Ad  1:        Otvorenie a privítanie občanov a hostí  uskutočnil predseda občianskeho výboru p.Štrba.  

Ad 2:      Poslanec Štrba poskytol občanom aktuálne informácie, týkajúce sa aktivít mesta Žilina 
a ďalších subjektov pri realizácii verejnoprospešných stavieb v mestskej časti Trnové a 
Rosinky 

a) Občania boli informovaní o priebehu realizácie stavby odvodnenia cesty III.triedy 
a harmonograme prác.  

b)  Občania boli informovaní o zámere mesta Žilina realizovať modernizáciu verejného 
osvetlenia výmenou osvetľovacích telies.  

c)  Poslanec Štrba informoval občanov o stave prác na zatrubnení priekopy na Rosinksej 
ceste od Vodného diela Žilina, ktoré je prvou etapou pre realizáciu chodníka popri 
Rosinskej ceste  

d) Občania boli informovaní o programe nadchádzajúceho mestského zastupiteľstva  
a aktivitách mesta 

 

Ad 3:    

      a)   Občania upozornili, že na základe ich osobnej komunikácie s mestom Žilina, odborom 
dopravy, im bolo oznámené, že ulice Hornádska a Na Barek (až k penziónu) nie sú 



zaradené do zimnej údržby ciest. Požadujú preto, aby poslanci iniciovali zaradenie týchto 
úsekov do plánu zimnej údržby 

b) Pán Holeša vzniesol podnet, aby  na dokončila povrchová úprava miestnej komunikácie 
Na Barek. Táto ulica je vyasfaltovaná len po ulicu Dunajská a celá zvyšná časť ulice 
vrátane úseku po penzión, nemajú realizovanú žiadnu asfaltobetónovú úpravu. Je to len 
spevnená komunikácia v nevyhovujúcom stave  

c) Pán Súčik aj ďalší občania požiadali, aby sa pri realizácii stavby chodníkov pamätalo na ich 
bezbariérovosť, najmä pri križovatkách. Tento podnet bude postúpený na odbor dopravy 
tak, aby sa podľa možnosti zapracoval ešte do projektovej dokumentácie  

d) Pán Orieščik opakovane požiadal o doplnenie nádob na separovaný zber na Rosinkách, 
ktorých tam je nedostatok 

e) Rovnako opakovaný bol aj podnet na premiestnenie nádoby na zber obnoseného šatstva 
na ulicu Nový Domov, kde takáto nádoba chýba. Je potrebné preveriť, ako sú využívané 
ostatné nádoby a pokiaľ nie je možné doplniť, tak aspoň ju premiestniť z iného miesta 

f) Na ulici Mládežnícka je zle realizovaná oprava cesty. Po dažďoch tam zostávajú veľké 
kaluže vody a cesta je zle priechodná. Týmto problémom sa už mesto zaoberalo 
v minulosti, no nie je stále doriešený 

g) Pri autobusovej zastávke Rosinská je vedľa cesty odložený starý betónový cestný panel. 
Občania sa obávajú o bezpečnosť najmä v zime, keď panel bude zakrytý snehom. Je 
potrebné ho odstrániť čo najskôr 

h) Prechody pre peších na Rosinskej ceste nie sú dobre a viditeľne označené. Najmä za 
zníženej viditeľnosti sú preto veľmi nebezpečné. Je potrebné ich osvetliť a označiť 
reflexným zvislým dopravným značením 

i) Občania upozornili na nefunkčný miestny rozhlas na ulici Ovocinárska, skrinka č.38 a na 
ulici Dielec 

 

Ad 4: V závere sa poďakoval poslanec Štrba občanom a hosťom za ich účasť. Najbližšie stretnutie 

bude dňa 14.1.2014 o 18°° 

 

Zapísal: Štrba 

 

V Žiline 12.11.2013 


