
Zápisnica č.5/2014/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

Dátum:   12.5.2014 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom, 18°° 

Prítomní:   

Poslanci: Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček  

 Hostia:  Mestská polícia Žilina, 

 Občania:  podľa prezenčnej listiny (celkovo 17) 

 

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 pokračovaní a dokončení projektu rekonštrukcie cesty 
III.triedy (ukončenie posunuté na 22 týždeň) 

b) Občania boli informovaní o stave prípravy realizácie projektov SVP – regulácie 
a zatrubnenie potokov 

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

Ad 3: 

a) Občania na ulici Dolná Trnovská, medzi zastávkami Bagarova a Rakové, upozornili, že pri 
realizácii prác na ceste III.triedy neboli položené obrubníky na niektoré úseky s tým, že sa 
vyhodnotí situácia pri daždivom počasí. Vzhľadom na aktuálne počasie a problémy, ktorá 
voda z cesty spôsobuje rodinným domom v tomto úseku, je potrebné projektovo 
a realizačne tento problém vyriešiť, 

b) Na ceste III. triedy pri zastávke Potoky v smere od mesta je umiestnenie zastávky MHD 
tak, že cestujúci pri nastupovaní či vystupovaní do autobusu stoja na okraji rigola. 



Z dôvodu bezpečného nástupu a výstupu cestujúcich je potrebné časť rigolu buď prekryť 
alebo zatrubniť.  

c) Občania opakovane reklamovali neriešený podnet k oprave kanalizácie na ulici Do 
Brezičia, kde na šachtách chýbajú poklopy a potrubie je čiastočne aj zanesené.  

d) Občania z ulice Do Brezičia upozornili, že pri zametaní miestnych komunikácií je táto ulica 
zakaždým obídená. Žiadajú preto o zaradenie aj ich ulice do pravidelnej údržby 

e) Občania požiadali o osadenie zrkadla do neprehľadnej zákruty v ulici Magočovská. 
Poslanci ich informovali že bude predtým nevyhnutné uskutočniť osobnú obhliadku tohto 
miesta za účasti odboru dopravy a dopravného inšpektorátu.  

f) Občania viac krát v minulosti a rovnako aj teraz požiadali o osadenie zvislého dopravného 
značenia na miestnych komunikáciách, kde najmä miestni vodiči nerešpektujú pravidlo 
pravej ruky.  

g) Zo strany občanov bol predložený podnet na vyhlasovanie informatívnych 
a preventívnych oznamov najmä pre tých občanov, ktorý nemajú prístup k internetu. 
Takéto oznamy by mohli byť v oblasti napríklad dopravy, životného prostredia, 
bezpečnosti, ale aj o aktuálnych VZN   

h) Občania sa zaujímali o pokračovanie projektu stavby novej materskej školy. Poslanci ich 
informovali, že je spracovaná štúdia v rozsahu projektovej dokumentácie pre územné 
konanie. Pokračovanie projektu je podmienené zvýšením záujmu rodičov o umiestnenie 
detí do Materskej a Základnej školy, aby bola investícia efektívna. Aktuálne prejavovaný 
záujem rodičov nie je adekvátny. 

 

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

bude dňa 10.6.2014 o 18°° 

 

Zapísal: Štrba 

 

V Žiline 12.5.2014 


