
Zápisnica č.8/2013/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

Dátum:   15.10.2013 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom, 18°° 

Prítomní:   

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

 Hostia:  Dopravný podnik mesta Žilina, s.r.o., v zastúpení: 

   p.Šimko, p.Kováčová 

   Mestská polícia Žilina, p.Tomašec 

 Občania:  podľa prezenčnej listiny (celkovo 29) 

Program:  1. Otvorenie a privítanie hostí 

  2. Informácie zástupcov DPMŽ o zmene grafikonu linky č.24 

3. Informácie poslancov o riešení podnetov občanov, aktivitách mesta a ďalších  

subjektov na území Trnového a Rosiniek 

4. Individuálne podnety občanov 

  5. Záver 

Ad 1:        Otvorenie a privítanie občanov a hostí  uskutočnil predseda občianskeho výboru p.Štrba.  

Ad 2: Pán Šimko spolu s pani Kováčovou informovali občanov o úprave grafikonu linky č.24 do 
mestských častí Rosinky a Trnové. Úpravy vychádzajú z podnetov občanov na verejných 
stretnutiach a navrhované úpravy by mali byť výhodnejšie pre cestujúcich najmä 
v ranných a večerných hodinách. Po podrobnejšom informovaní dostali občania návrh 
nového grafikonu aj v tlačenej podobe, rovnako bude zverejnený na web stránke 
www.trnove.net. Občania majú možnosť svoje prípadné pripomienky k návrhu grafikonu 
poslať do 21.10.2013 na DPMŽ, platnosť nového grafikonu bude od 1.11.2013 

Ad 3:      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 od križovatky ulíc 
Horná Trnovská – Chotárna – Ovocinárska by mala byť v 43 týždni. Ďalšie práce 
intenzívne prebiehajú na ulici Dolná Trnovská, kde by sa mal AB koberec realizovať 
v 45.týždni.  

http://www.trnove.net/


b) Občania boli informovaní o vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia stavby 
kanalizácie a možnosti realizovať svoje prípojky na verejnú kanalizáciu na základe 
výzvy a oznámenia od SEVAKu Žilina 

c)  Pri budove kultúrneho domu sa realizujú prípojky splaškovej a dažďovej kanalizácie , 
následne po ich zhutnení sa bude realizovať úprava spevnej ploch okolia kultúrneho 
domu položením nového AB koberca.  

d)  Poslanec Štrba informoval občanov o stave prípravy projektu stavby chodníkov pri 
hlavnej ceste. V súčasnosti je spracovaný projekt pre územné konanie a pripravené 
geometrické plány pre zápis do katastra, čo však bude možné až po ukončení ROEPu 
zo strany Správy katastra.  

e)   Občania boli informovaní o prerušení stavebného konania stavby „Žilina – Trnové, 
Trnovka a Breznický potok – úprava potokov“ do 31.3.2014. Do tohto dátumu by mal 
investor stavby SVP, š.p. predložiť požadované doklady na Okresný úrad Žilina 

h)  Poslanec Štrba informoval prítomných občanov o príprave stretnutia so seniormi, 
ktoré sa uskutoční dňa 18.10.2013 (piatok) o 15.30 v kultúrnom dome a prítomných 
seniorov na toto stretnutie spolu s ostatnými seniormi Trnového a Rosiniek  na toto 
podujatie pozval. 

Ad 4:    

      a)   Občania opätovne upozorňujú, že nastavenie niektorých ampliónov obecného rozhlasu 
nie je správne, pretože sa buď vzájomne prekrývajú a vznikajú ozveny alebo zvukový 
signál je prerušovaný. Výsledkom je nezrozumiteľnosť rozhlasu v niektorých častiach 
Trnového a Rosiniek. Je potrebné zo strany mesta Žilina a zhotoviteľa rozhlasu ešte 
v rámci záručnej doby tejto stavby skontrolovať nastavenie a funkčnosť rozhlasu. 

b) Pani Bombeková sa v zastúpení aj iných občanov sťažuje na umiestnenie vodovodného 
ventila na rozvode vody v novej časti cintorína. Ventil je umiestnený na neprístupnom 
mieste a je potrebné ho upraviť.  

c) Pán Knapec požiadal v mene občanov Rosiniek o možnosť umiestnenia špeciálneho 
kontajnera na zber textilu na ulici Nový Domov. Takýto kontajner by tu mal určite väčšie 
využitie. AK nie je možné osadiť nový, bolo by možným riešením aj premiestnenie 
kontajnera od pohostinstva na ulici Bagarova, kde nie je až tak využívaný.  

d) Prítomní občania z ulice Dolná Trnovská, kde sa teraz realizujú práce na ceste III.triedy 
a jej odvodnení, požiadali o prehodnotenie navrhovaného technického riešenia úpravy 
jestvujúceho rigolu. Poslanec Štrba postúpi tento ich podnet a skontaktuje ich so 
zástupcom investora a stavebným dozorom. 

e) Občania, ktorých deti navštevujú Základnú a Materskú školu, upozorňujú na potrebu 
osadenia zábradlia pri chodníku pred školou, aby deti nevybiehali na cestu alebo po nej 
nechodili namiesto chodníka, keďže chodník má šírku len 120cm. Požiadavka bude 
postúpená na Mesto Žilina, aby sa zábradlie osadilo v rámci realizácie prác na chodníku  

f) Občania z ulíc Nový Domov a Hanušáková upozorňujú na doteraz nevyriešený problém 
s využívaním skratky cez polia na cestu I/18 a následné znečisťovanie miestnej 
komunikácie, čo spôsobuje nebezpečné situácie na križovatke týchto ulíc. 

g) Rovnako títo občania upozorňujú na neupravený pozemok pri križovatke týchto ulíc 
a jeho zaburinenie. Tento pozemok by mal patriť mestu Žilina.   



h) Prítomní občania z Rosiniek prosia mesto Žilina o pomoc pri vytvorení predajne 
základných potravín na Rosinkách formou stánkového alebo ambulantného predaja. 

 

Ad 5: V závere sa poďakoval poslanec Štrba občanom a hosťom za ich účasť. Najbližšie stretnutie 

bude dňa 12.11.2013 o 18°° 

 

Zapísal: Štrba 

 

V Žiline 16.10.2013 


