
Zápisnica č.7/2012/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

 

Dátum:   11.09.2012 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom 

Prítomní:  Ing. Jozef Štrba, 36 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 (súčasťou stavby je realizácia rigolov a zatrubnenia 
okrajov cesty, realizácia obrubníkov ako príprava na stavbu chodníkov a položenie 
nového asfaltobetónového koberca od konečnej zastávky MHD na Magočovskej ulici 
po zastávku Bagarova) – začiatok 09/2012, ukončenie 06/2013 

*  Realizácia bezdrátového verejného rozhlasu – začiatok stavby 09/2012, ukončenie 
11/2012 

* Oprava časti kultúrneho domu (výmena okien, oprava vstupných schodísk, 
kanalizačná prípojka, oprava spevnených plôch v okolí KD) – začiatok 09/2012, 
ukončenie 12/2012 

c) Občania boli informovaní o rokovaní s občanmi a vlastníkmi pozemkov, ktoré zorganizoval 
Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany v súvislosti s prípravou projektu stavby 
„Žilina – Trnové, výstavba poldera“   

d) Poslanec Štrba informoval občanov o rozhodnutí osadiť zrkadlá a dopravné značenie na 
križovatke Dolná Trnovská / Rakové, respektíve Nový Domov 

Ad3:      a)  Viacerí občania sa pýtali na dôvody a predpokladaný termín možného pripojenia sa na 
kanalizáciu. V tejto súvislosti poslanec informoval občanov o liste riaditeľa spoločnosti 
SEVAK (zo dňa 2.8.2012), kde vysvetľuje dôvody, pre ktoré nie je možné uskutočniť 
pripojenie sa na realizovanú verejnú kanalizáciu 



b) V súvislosti s informáciou o začatí stavby odvodnenia cesty III.triedy  viacerí občania 
upozornili na potrebu individuálneho prístupu zhotoviteľa stavby k realizácii stavby 
vzhľadom na miestne podmienky 

c) Pán Ďuriš sa informoval, akým spôsobom bolo naložené s jeho pripomienkami, ktoré 
predložil mestu Žilina v súvislosti s kolaudáciou stavby kanalizácie. Pripomienky sa týkali 
poškodenia jeho osobného majetku pri realizácii kanalizácie.    

d) Prítomný predseda Futbalového klubu Trnové pán Podhorec informoval poslancov aj 
občanov o vznesenej žiadosti zo strany pána Boľa na uzavretie nájomnej zmluvy na časť 
pozemkov pod miestnym futbalovým ihriskom. Poukázal pritom na obzvlášť neprimerane 
vysokú cenu navrhovaného nájomného, čo môže spôsobiť vážne existenčné problémy 
miestnemu FK.  

 

Ad4: V závere sa poďakoval poslanec občanom za ich účasť  

 

Zapísal: Štrba 


