
Zápisnica č.1/2014/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

Dátum:   14.1.2014 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom, 18°° 

Prítomní:   

Poslanci: Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček  

 Hostia:  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.  

b) Občania boli informovaní o programe nadchádzajúceho mestského zastupiteľstva  
a aktivitách mesta 

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

Ad 3:    

a) Občania bývajúci medzi zastávkami MHD Bagarová a Rakové upozornili na kolízne a 
nebezpečné situácie na tomto úseku hlavnej cesty, kde došlo v predošlých týždňoch 
k viacerých dopravným kolíziám a nehodám. Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti chodcov, 
motoristov a ochrany majetku občanov navrhujú riešiť daný stav nasledovne: 

- Vodorovné dopravné značenie zosúladiť so stavom cesty, v miestach kolízií zmeniť 
prerušovanú čiaru na plnú čiaru 



- V miestach, kde chýbajú zvodidlá pri krajnici, dočasne umiestniť zábrany, pokiaľ sa 
nedokončí zatrubnenie potoka a realizácia chodníka 

- Doplniť výstražné zvislé dopravné značenie a radar 

- Pri autobusových zastávkach doplniť značky Pozor deti! 

b) Občania upozorňujú na vypúšťanie splaškov do rigola pri ceste na ulici Pod Grendel 
a Šenkárovská. Po tejto informácii boli poučení na koho sa majú v prípade opakovaného 
zistenia tejto situácie obrátiť tak, aby sa okamžite urobila kontrola stavu. Napriek tomu je 
potrebné zo strany odboru životného prostredia mesta vykonať kontrolu 

c) Občania požiadali o informácie o možnosti získania reflexných označovacích  prvkov, 
ktoré sú potrebné najmä pri zníženej viditeľnosti ako prevencia na označenie chodcov. 
Rovnako požiadali prostredníctvom poslancov mesto v tejto súvislosti o väčšiu 
informovanosť svojich spoluobčanov o nutnosti takéhoto označenia 

d) Občania informovali o opakovanom neriešení ani informovaní o ich nasledovných 
podnetoch:  

- doplnenie nádob na separovaný zber na Rosinkách, ktorých tam je nedostatok – 
odbor ŽP 

- Rovnako opakovaný bol aj podnet na premiestnenie nádoby na zber obnoseného 
šatstva na ulicu Nový Domov, kde takáto nádoba chýba. Je potrebné preveriť, ako sú 
využívané ostatné nádoby a pokiaľ nie je možné doplniť, tak aspoň ju premiestniť 
z iného miesta – odbor ŽP 

- Pri autobusovej zastávke Rosinská je vedľa cesty odložený starý betónový cestný 
panel. Občania sa obávajú o bezpečnosť najmä v zime, keď panel bude zakrytý 
snehom. Je potrebné ho odstrániť čo najskôr – odbor dopravy 

- Prechody pre peších na Rosinskej ceste nie sú dobre a viditeľne označené. Najmä za 
zníženej viditeľnosti sú preto veľmi nebezpečné. Je potrebné ich osvetliť a označiť 
reflexným zvislým dopravným značením 

 

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

bude dňa 11.2.2014 o 18°° 

 

Zapísal: Štrba 

 

V Žiline 14.1.2014 


