
Zápisnica č.2/2013/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

 

Dátum:   12.2.2013 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom 

Prítomní:  Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 31 občanov 

Hostia: p.Jánošík, zástupca náčelníka MP Žilina 

 

Program:  1. Otvorenie a privítanie hostí 

  2. Informácie poslancov 

3. Individuálne podnety občanov 

  4. Záver 

 

Ad1:        Otvorenie a privítanie občanov a hostí  uskutočnil predseda občianskeho výboru p.Štrba.  

Ad2:      a) Na úvod poslanec Štrba poskytol občanom aktuálne informácie, týkajúce sa aktivít mesta 
Žilina a informácie z posledného mestského zastupiteľstva 

b) Občania boli informovaní o pripravovaných stavebných investičných aktivitách na území 
mestskej časti (stavby SVP, SC ŽSK a mesta Žilina), k dispozícii a predložené k nahliadnutiu 
boli aj situačné výkresy pripravovaných investícii  

c)  Občanom boli ďalej poskytnuté informácie, týkajúce sa vybavovania ich podnetov zo 
strany mestského úradu a príslušných inštitúcií,  

Ad3:   a)  Viacerí prítomní občania sa informovali na prístup mesta Žilina k využívaniu priestorov 
kultúrneho domu a aktuálny stav vo veci sťažností od pána Reného Kubu na aktivity 
v kultúrnom dome. Občania jednoznačne žiadajú mesto Žilina, aby vytvorilo 
a zabezpečilo také podmienky pre občanov mestskej časti, ktoré umožnia využívať 
kultúrny dom na organizovanie kultúrno – spoločenských a občianskych aktivít, pre ktoré 
je KD určený. Nedôverujú tomu, že po splnení podmienok zo strany mesta Žilina bude 
pán Kuba súhlasiť s organizáciou podujatí; vždy si nájde nové podmienky, ktorými bude 
organizátorom podujatí komplikovať ich prípravu a samotný priebeh. Súčasne žiadajú 
mesto, aby pri stanovovaní podmienok pre organizovanie podujatí boli zohľadnené 
prioritne ich žiadosti a nie podmienky, ktoré si kladie pán Kuba.   

b) V súvislosti s využívaním priestorov kultúrneho domu občania požadujú informáciu 
v akom stave je nájomná zmluva na prenájom priestorov kuchyne a aké má mesto ďalšie 
zámery s kuchyňou. Občania navrhujú, aby mesto kuchyňu dovybavilo základnými 



zariadeniami a neposkytlo priestory kuchyne na prenájom externému subjektu, ktorý tu 
nevykonáva žiadnu činnosť. Občania majú záujem na tom, aby pri organizovaní kultúrno – 
spoločenských a občianskych podujatí mohli využívať aj kuchyňu pre prípravu 
občerstvenia,  

c) Opakovane bola predmetom podnetov občanov aj situácia pri stálom parkovaní 
osobných a nákladných vozidiel pri hlavnej ceste, čo spôsobuje problém jednak zimnej 
údržbe cesty, MHD a samotnej prejazdnosti cesty. Zástupca náčelníka MP Žilina pán 
Jánošík uviedol, že na MP nie je k dispozícii žiadna sťažnosť ani požiadavka zo strany 
DPMŽ ani správcu cesty na riešenie situácie. Ak takáto žiadosť príde, budú situáciu riešiť 
v rámci svojich kompetencií tak, aby bola cesta prejazdná a dodržiavala sa vyhláška 

d) Občania žiadajú mesto Žilina, aby vyvinulo maximálnu aktivitu voči spoločnosti SEVAK 
k tomu, aby bolo čo najskôr právoplatne vydané kolaudačné rozhodnutie a aby občania 
mohli pristúpiť k realizácii kanalizačných prípojok. 

e) Občania sa informovali aj o výsledkoch posledného zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
Poslanci im poskytli všetky požadované informácie. 

 

Ad4: V závere sa poďakoval poslanec občanom a hosťovi za ich účasť. Ďalšie stretnutie bude 

v súlade s harmonogramom stretnutí dňa 12.3.2013 o 18°° 

 

Zapísal: Štrba 

 

V Žiline 12.2.2013 


