Zápisnica č.4/2013/TR
z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6
Žilina – Trnové
Dátum:

16.4.2013

Miesto konania:

Trnové, kultúrny dom

Prítomní:
Poslanci:

Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček,

Hostia:

SEVAK, a.s. Žilina – p.Kundrík, p.Bauček
Obvodný úrad životného prostredia Žilina – p.Janura
Mesto Žilina – p.Trnovec, p.Vidra, p.Liška, p.Guzma, p.Šulová
Mestská polícia Žilina – p.Šamaj, p.Jánošík

Občania:

Program:

podľa prezenčnej listiny (celkovo 80)

1. Otvorenie a privítanie hostí
2. Informácia o aktuálnom stave stavby splaškovej kanalizácie
3. Informácie poslancov o riešení podnetov občanov a aktualitách mesta
4. Individuálne podnety občanov
5. Záver

Ad 1:

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

Ad 2:

Na úvod tejto časti programu odovzdal slovo p.Štrba zástupcovi ObÚ ŽP v Žiline
p.Janurovi, ktorý informoval prítomných o aktuálnom stave kolaudačného konania a ďalších
súvisiacich konaniach. Podľa jeho slov je možné očakávať vydanie právoplatného
kolaudačného konania (ak nenastanú ďalšie prieťahy v konaní) o cca 3 mesiace
V ďalšej časti informoval generálny riaditeľ spoločnosti SEVAK, a.s. Žilina (investor stavby) pán
Kundrík a dôvodoch stále neukončeného kolaudačného konania, v rámci čoho sa občanom
ospravedlnil za zdržania celého procesu. Súčasne informoval občanov o spôsobe a postupe
realizácie kanalizačných pripojení
Po úvodných slovách hostí dostali priestor občania na svoje otázky. V množstve otázok
odzneli mnohé, ktoré súviseli s poškodením majetku občanov počas realizácie stavby.
Prítomní zástupcovia investora prisľúbili vykonať obhliadku avizovaných ulíc a v rámci
možností vykonať nápravu. Mnoho otázok sa týkalo majetkoprávneho vysporiadania stavby

kanalizácie, následných úprav miestnych komunikácií a spôsobu určenia vodného a stočného
po realizácii kanalizačných prípojok. Na tieto otázky priebežne odpovedali zástupcovia
investora a ObÚŽP.
Ad 3:

a) Na úvod poslanec Štrba poskytol občanom aktuálne informácie, týkajúce sa aktivít mesta
Žilina a informácie z posledného mestského zastupiteľstva
* informácia o zbere odpadu v Trnovom a na Rosinkách, ako aj umiestnení
veľkokapacitných kontajnerov v oboch mestských častiach
*

informácia o programe Trnovských hodov Sv.Juraja 2013

b) Občania boli informovaní o pripravovaných stavebných investičných aktivitách na území
mestskej časti (stavby SVP – regulácia potokov, SC ŽSK – rekonštrukcia cesty III.tr. a jej
odvodnenie a mesta Žilina – výstavba novej budovy materskej školy a chodníkov), ich
predpokladanom časovom harmonograme a aktuálnom stave
c) vedúci odboru dopravy mesta Žilina informoval o konkrétnych možnostiach riešení
podnetov občanov v oblasti dopravy nasledovne:
Úprava dopravného značenia ulíc Brezová a Majerská – po vykonaní obhliadky zo strany
ORPZ ODI bolo konštatované, že takouto úpravou by sa museli upraviť aj nadväzujúce
križovatky a bolo by potrebné umiestniť 16 ks nových dopravných značiek. Táto križovatka
v súčasnosti nevykazuje zvýšenú dopravnú nehodovosť, preto nebude v tejto križovatke
zatiaľ riešené osadenie značiek. Rovnaká situácia je aj pri križovaní slepých ulíc s ulicou
Brezová
d) Pani Šulová a pán Huliak informovali o výsledku požiarno-bezpečnostného posúdenia
budovy kultúrneho domu. Na základe jeho výsledku nie je možné okná v kinosále
zamurovať bez ďalších náročných technických opatrení a finančných nákladov, ktoré by
boli nevyhnutné pre splnenie požiarno-bezpečnostných noriem. Z tohto dôvodu budú
jestvujúce okná vymenené za plastové okná s izolačným dvojsklom a zvýšenou
zvukoizolačnou shopnosťou
Ad 4: a)

Pán Ďuriš sa zaujímal o aktuálny stav projektovej prípravy protipovodňových úprav
v Trnovom. Súčasne upozornil na neporiadok po výrube drevín v ochrannom pásme
vysokonapäťových vedení SSE. Pán Vidra (vedúci odboru životného prostredia MsÚ) ho
informoval, že sa pripravuje projekt budovania suchých polderov a identifikuje sa
potrebný rozsah ďalších úprav (odvodnenie miestnych komunikácií). Za výrub drevín
v ochrannom pásme VVN zodpovedá správca, tzn. SSE.

b) Občania požiadali o úpravu grafikonu MHD najmä vo večerných hodinách (medzi 21°°
a 23°°) tak, aby nebol veľký časový rozdiel medzi poslednými linkami, rovnako aj
v ranných linkách medzi 8°° a 10°°
c) Pán Orieščik položil viaceré otázky:
-

Chodník na Nigríniho ulici sa pri kosení verejných priestranstiev poškodzuje ťažšími
mechanizmami a je často využívaný aj na prejazd motorových vozidiel; navrhuje do
jeho dolnej časti umiestniť stĺpik, aby sa tomu zamedzilo

-

Nežiadúce parkovanie nákladných áut a kamiónov pod mostom cesty I/18 – poslanec
Štrba podal k tomuto podnetu informáciu, že sa začala projektová príprava realizácie
okružnej križovatky cesty III.triedy Celulózka – Rosinská a cesty na I/18, súčasťou
ktorej bude aj realizácia chodníkov k vodnému dielu a osadenie betónových bariér,

ktoré neumožnia parkovanie pod mostom. Informáciu doplnil p.Liška s tým, že
bariéry budú osadené v krátkom čase
-

Neregulované koryto Breznického potoka na Rosinkách spôsobuje problémy –
poslanec Štrba podla informáciu, že na tento úsek je spracovaný projekt, v súčasnosti
prebieha majetkoprávne vysporiadanie a územné konanie na reguláciu potoka

-

Chýbajúca predajňa potravín na Rosinkách – poslanec podal vysvetlenie, že zriadenie
takejto predajne nie je kompetenciou mesta, ale pokúsia sa osloviť podnikateľov,
ktorí prevádzkujú podobné zariadenia, či by nemali záujem realizovať takúto
prevádzku

d) Pán Košťál vyzval zástupcov mesta na vykonanie kontroly jestvujúcich dopravných
značení v súvislosti s demontážou stĺpov verejného rozhlasu, nakoľko na mnohých z nich
boli osadené dopravné značky a po demontáži stĺpov tieto chýbajúce značky spôsobujú
niekedy chaos v miestnej doprave
e) Občania z ulice Horná Trnovská upozorňujú na vypúšťanie odpadových vôd do rigola pri
ceste. Podobná situácia je aj v iných uliciach z dôvodu nerealizovaných kanalizačných
prípojok. Ak z tohto dôvodu je nutné či najrýchlejšie ukončenie kolaudačného konania
kanalizácie
f)

Viacerí občania vzniesli podnet na potrebu komplexného riešenia protipovodňovej
ochrany, nakoľko nefunkčné alebo neexistujúce odvodnenie miestnych komunikácií
a priľahlých plôch spôsobuje zaplavovanie pozemkov a poškodzovanie majetku občanov
(križovatka ulíc Chotárna – Horná Trnovská – Dolná Trnovská – Ovocinárska, ulice Pod
Grendel, Šenkárovská, Skotňa, Do Brezičia).

g) Pán Gaňa v zastúpení občanov požiadal o riešenie spevnenia povrchovej úpravy ulice
Trnovská medzierka

Ad 5:

V závere sa poďakoval poslanec Štrba občanom a hosťom za ich účasť. Ďalšie stretnutie bude
v súlade s harmonogramom stretnutí dňa 14.5.2013 o 18°°

Zapísal: Štrba

V Žiline 16.4.2013

