
Zápisnica č.3/2013/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

Dátum:   12.3.2013 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom 

Prítomní:  Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 23 občanov 

Hostia: p.Jánošík, zástupca MP Žilina;  Ing.Miháliková, technik SC ŽSK 

 

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 

 *  informácia o zbere elektroodpadu 

 *  stavebné konanie na prestrešenie hlavného vstupného schodiska 

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, ktoré sú k dispozícii aj v poslaneckej 
miestnosti  

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

d) Na základe požiadavky pána René Kubu boli občania oboznámení s jeho stanoviskom 
k zápisnici z predošlého stretnutia 

e) Občania boli informovaní o vývoji situácie v súvislosti s kolaudáciou stavby kanalizácie 

Ad3:   a)   Pán Vršanský opakovane žiada o riešenie dopravnej situácie na bezmennej ulici (spojnica 
Hornej Trnovskej a Dunajskej ulice). Ulica v jej dolnej časti má parametre maximálne 
jednosmernej komunikácie, pričom je využívaná ako obojsmerná aj pre nákladnú 
dopravu.   Požaduje aj v zastúpení ďalších obyvateľov tejto ulice osadiť dopravné 
značenie na buď zjednosmernenie ulice, jej uzavretie alebo zákaz prejazdu. Je potrebné 
s odborom dopravy uskutočniť osobnú obhliadku tejto ulice.  



b) Pán Jaroslav Hruška požaduje riešiť dopravné značenie na uliciach Brezová a Majerská 
tak, aby križovatka týchto ulíc bola bezpečnejšia. Navrhuje osadiť značku s obmedzením 
rýchlosti alebo retardér. Má záujem osobne sa zúčastniť obhliadky miesta za účasti 
odboru dopravy a ORPZ ODI. 

c) Pán Danišek z Dolnej Trnovskej upozorňuje na zdvihnutú úroveň asfaltového koberca na 
hlavnej ceste, čo mu znemožňuje vojsť autom na vlastný pozemok. Žiada, aby sa situácia 
riešila v rámci opravy cesty. Prítomná zástupkyňa SC ŽSK je o situácii informovaná, 
projektová dokumentácia tento problém rieši   

d) Pán Knapec, ako aj viacerí prítomní občania opakovane žiadajú mesto Žilina, aby vyvinulo 
maximálnu aktivitu voči spoločnosti SEVAK a ObÚ ŽP k tomu, aby bolo čo najskôr 
právoplatne vydané kolaudačné rozhodnutie a aby občania mohli pristúpiť k realizácii 
kanalizačných prípojok. V tejto súvislosti občania žiadajú, aby na ďalšie verejné stretnutie 
dňa 16.4.2013 prišli aj zástupcovia spoločnosti SEVAK, mesta Žilina a ObÚ ŽP a aby 
osobne informovali občanov o situácii súvisiacej s kolaudáciou stavby. 

e) Pán Súčik upozorňuje na potrebu riešenia odvodu dažďovej vody z budovy a pozemku 
kultúrneho domu, nakoľko jestvujúca dažďová kanalizácia je na viacerých miestach 
porušená a je nefunkčná. Tento problém je možné riešiť v súčinnosti s realizáciou 
odvodnenia hlavnej cesty. 

f) Pán Jozef Kuba upozorňuje, že pri realizácii prípravy územia IBV nad jeho pozemkom 
a kultúrnym domom došlo k takému zásahu do jestvujúceho stavu, že voda z okolitých 
polí zaplavuje nižšie položené pozemky a dochádza k poškodzovaniu ich majetku. Je 
potrebná obhliadka zo strany odboru životného prostredia 

g) Občan z Hanušákovej ulice upozorňuje na problém s odvodnením miestnych komunikácií 
v tejto časti Rosiniek. Plytké, miestami už neexistujúce odvodnenie ciest spôsobuje najmä 
pri daždivom počasí problémy na pozemkoch občanov, voda z miestnych komunikácií vo 
veľkom množstve tečie na nižšie položené pozemky. Keďže toto nie je jediný problém 
s odvodnením miestnych komunikácií, je potrebné zo strany mesta zintenzívniť 
projektovú prípravu na odvodnenie miestnych komunikácií 

h) Pán Sobek upozorňuje, že na jeho pozemku (Dolná Trnovská 145/A) dochádza z dôvodu 
nevyregulovania miestneho potoka k závažnému utŕhaniu svahu. Túto situáciu je 
potrebné riešiť z pozície správcu toku, o čom bude jeho zástupcu poslanec Štrba 
informovať.    

i) Pán Sahulčík požiadal poslanca Štrbu o pomoc pri poskytnutí informácií a vysvetlenia, 
najmä starším občanom, v súvislosti s aktuálnymi platbami a úľavami na platbách za 
služby RTVS. Poslanec Štrba získané informácie zverejní na verejných informačných 
tabuliach a prípadne dá vyhlásiť do rozhlasu. 

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

v súlade s harmonogramom stretnutí dňa 16.4.2013 o 18°° 

 

Zapísal: Štrba 

 

V Žiline 12.3.2013 


