Zápisnica č.2/2014/TR
z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6
Žilina – Trnové
Dátum:

11.2.2014

Miesto konania:

Trnové, kultúrny dom, 18°°

Prítomní:
Poslanci:

Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček

Hostia:

Mestská polícia Žilina, p.Jánošík

Občania:

podľa prezenčnej listiny (celkovo 15)

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 prípravy realizácie stavby Zatrubnenie
Breznického potoka a potoka Rosinka

b)

Občanom boli poskytnuté informácie, týkajúce sa stavu riešenia ich podnetov
z predošlých verejných stretnutí

Ad 3:
a) Občania požiadali o informáciu v súvislosti s riešením bezpečnostnej situácie na ceste
medzi zastávkami MHD Bagarova a Rakové. Poslanec Štrba ich informoval o doteraz
vykonaných opatreniach a o príprave spoločného rokovania mesta Žilina a správcu
komunikácie SC ŽSK, predmetom ktorého bude riešenie podnetov nielen k tejto situácii,
ale aj k podnetom na dopravné situácie v iných častiach Trnového a Rosiniek.
b) Občania upozorňujú na opakované vypúšťanie splaškov do rigola pri ceste na ulici Pod
Grendel a Šenkárovská. K tejto situácii dochádza aj po vykonanej obhliadke zo strany
odboru životného prostredia mesta Žilina a je potrebné zo strany odboru životného
prostredia mesta vykonať opätovnú kontrolu

c) Občania informovali o vytvorených čiernych skládkach v nasledovných lokalitách
Trnového a Rosiniek:


Pri chodníku vedľa Trnovského potoka nad zastavanou časťou ulice (smerom
k Polderu na obec Stráňavy)



Pri chodníku k záhradkárskej osade v Mojšovej Lúčke



Na viacerých miestach v lese Dúbrava medzi cestou I/18 a Trnovým

Je potrebné zo strany mesta vykonať kontrolu týchto skládok a zabezpečiť ich likvidáciu
v súlade s príslušnou legislatívou
d) Občania z Chotárnej ulice majú záujem na realizácii splaškovej kanalizácie v tejto ulici,
keďže nebola zahrnutá do projektu odkanalizovania mestskej časti. Poslanci budú o ich
záujem informovať investičný odbor a SEVAK
e) Občania sa informovali na využívanie pracovníkov VPP pre účely likvidácie čiernych
skládok. Keďže títo pracovníci majú osobitný štatút a obmedzenie činnosti, je potrebné
takéto ich zaradenie prekonzultovať a odsúhlasiť s mestom Žilina
f)

Občania požiadali o odvedenie prívalových dažďových vôd z polí do Medzierky nad
zákrutou ulice Horná Trnovská a spevnenie jej povrchu

g) Občania z ulice Nový domov požiadali o riešenie dopravnej situácie v miestach križovania
s vedľajšími ulicami, keďže pri vysokých rýchlostiach nerešpektujú vodiči pravidlo pravej
ruky, chýba tu dopravné značenie

Ad 4:

V závere sa poďakoval poslanec Štrba občanom a hosťom za ich účasť. Najbližšie stretnutie
bude dňa 11.3.2014 o 18°°

Zapísal: Štrba

V Žiline 12.2.2014

