
Zápisnica č.9/2013/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

Dátum:   12.11.2013 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom, 18°° 

Prítomní:   

Poslanci: Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček,  

 Hostia:  Správa ciest ŽSK v zastúpení: 

   p.Miháliková 

   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 realizácie stavby odvodnenia cesty III.triedy 
a harmonograme prác. Realizácia asfaltobetónového koberca na ulici Dolná Trnovská 
až po odvodenie do potoka za zastávkou Rakové by mala byť ukončená do konca 48 
týždňa. 

b)  Občania boli informovaní o ukončení realizácie splaškovej a dažďovej kanalizácie pri 
kultúrnom dome a položení nového asfaltobetónového koberca  

c)  Poslanec Štrba informoval občanov o následných úpravách grafikonu MHD linky č.24 
na základe pripomienok občanov 

d) Občania boli informovaní o oprave ampliónov verejného rozhlasu. Súčasne boli 
informovaní, že z dôvodu onemocnenia nemôže ďalej pán Špitálnik vyhlasovať 
oznamy v rozhlase. Miesto vyhlasovateľa je stále neobsadené a každý, kto má záujem 



vykonávať túto činnosť, sa môže prihlásiť u poslanca Štrbu, u správcu pána Hoštáka 
alebo na mestskom úrade.    

e) Občania boli informovaní o úpravách havarijného stavu a svahovaní potoka v ulici Za 
potokom na Rakovom, kde potok strhol časť svahu a podmyl cestu. Práce realizuje 
v rámci odstraňovania havarijnej situácie Slovenský vodohospodársky podnik.  

 

Ad 3:    

      a)   Pán Knapec upozornil na osadené cestné obrubníky na zastávke Rakové v smere na 
Dolnú Trnovskú, ktoré sú vysoko osadené a môžu byť nebezpečné. Prítomná zástupkyňa 
investora stavby p.Miháliková prisľúbila prerokovať s projektantom a zhotoviteľom 
úpravu tohto detailu  

b) Pani Bombeková ešte na poslednom stretnutí podala sťažnosť na umiestnenie 
vodovodného ventila na rozvode vody v novej časti cintorína. Ventil je umiestnený na 
neprístupnom mieste a je potrebné ho upraviť. Doteraz na túto požiadavku nikto 
nereagoval 

c) Pán Nimoháj požiadal Mestskú políciu o zhovievavosť pri dočasnom státí vozidiel na 
hlavnej ceste v čase, keď si realizujú kanalizačné prípojky a parkovacie miesta na 
vlastných pozemkoch 

d) Pán Jaríček požiadal písomne mesto Žilina o úpravu projektu chodníkov pred jeho 
rodinným domom na ulici Dolná Trnovská 104. Písomný návrh je prílohou tejto zápisnice 

 

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

bude dňa 10.12.2013 o 18°° 

 

Zapísal: Štrba 

 

V Žiline 12.11.2013 


