
Zápisnica č.7/2013/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

Dátum:   17.9.2013 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom, 18°° 

Prítomní:   

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

 Hostia:  Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. v zastúpení: 

   p.Rolko, p.Gábor, p.Slezáková, p.Gáborík 

 Občania:  podľa prezenčnej listiny (celkovo 49) 

 

Program:  1. Otvorenie a privítanie hostí 

  2. Informácie o aktuálnych aktivitách SVP v Trnovom a na Rosinkách 

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 Rolko so svojimi kolegami zo SVP informoval občanov o stave pripravovaných 
projektov regulácie vodných tokov Trnovka a Breznický potok. Na projekte „Regulácia potoka 
Trnovka II.etapa“, ktorý rieši úsek od cca 200m pod areálom ZŠ a MŠ, pokračuje cez areál ZŠ 
a MŠ a nadväzuje na úsek, ktorý je už zregulovaný pri Ovocinárskej ulici, prebieha 
v súčasnosti územné konanie. Na projekte „Regulácia potokov Trnovka a Breznický potok na 
Rosinkách“ prebieha v súčasnosti stavebné konanie a pripravuje sa verejné obstarávanie 
zhotoviteľa stavby. Pani Slezáková informovala o príprave projektu Poldera, kde v súčasnosti 
prebieha príprava projektu pre územné konanie. Obidva projekty, kde prebieha teraz územné 
konanie, sú časovo ovplyvnené ukončením ROEPu, ktorý v súčasnosti ešte nie je uzavretý. 

Pán Rolko reagoval aj na pripomienky a podnety občanov z posledného verejného stretnutia 
k údržbe a čisteniu potokov Trnovka a Chotárny potok. K tejto téme boli zo strany občanov 
kladené ďalšie otázky, na ktoré postupne reagovali aj ďalší zástupcovia SVP. Výber niektorých 
vznesených podnetov zo strany občanov: 



a) p.Orieščik - kedy sa bude realizovať regulácia potoka Rosinka v dolnej časti Rosiniek? 
(p.Rolko – tento úsek je monitorovaný a je zahrnutý do plánu investičnej prípravy, 
samotné prípravné práce ešte nie sú začaté)  

b) p.Bizoň – už zregulovaný úsek potoka Trnovka od požiarnej zbrojnice smerom nahor je 
znečistený, zanesený a zarastený trávou a krovinami. Kedy bude realizované čistenie? 
(p.Gábor – kosenie bolo začaté, práce sa prerušili kvôli počasiu, ale hneď po jeho zlepšení 
sa bude pokračovať. K čisteniu je potrebné zabezpečenie mechanizácie, ktoré je závislé 
na finančných možnostiach, ale bude realizované v rámci možností ešte v tomto roku)  

c) p.Danaj – upozornil na nedostatočný prietok mostíka (priepustu) Chotárneho potoka 
popod cestu III.triedy alebo jeho čiastočné zanesenie, ako aj na zrejme čiastočné statické 
zabezpečenie. (p.Štrba – v rámci rekonštrukcie cesty III.triedy bola vykonaná kontrola 
a následná úprava priepustu a jeho statickej únosnosti zo strany správcu cesty a správcu 
toku) 

d) p.Kabát – miestna komunikácia v ulici Za potokom sa narúša vplyvom erózie potoka, 
ktorý podmýva breh pod cestou; z brehu boli odstránené vrbiny, ktoré svah spevňovali. 
(p.Gábor – úpravy na brehu potoka boli vykonané v minulom roku na základe požiadavky 
občanov; do potoka boli v minulosti realizované zásahy od občanov dosypávaním brehov 
bez spevnenia, čo sa teraz prejavuje; tento úsek potoka nie je zatiaľ zaradený do 
investičnej prípravy, ale uvažuje sa s ním; pri jeho sanácii bude potrebná súčinnosť so 
správcom miestnej komunikácie) 

e) p.Sahulčík – akým spôsobom zabezpečuje SVP odstraňovanie kolaudačných závad na 
zregulovaných častiach potoka? (p.Rolko – v súlade so zmluvami o dielo) 

 

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. V súčasnosti sa pripravuje podklad pod realizáciu nového AB 
koberca v úseku od Magočovskej ulice po ihrisko, predpoklad realizácie AB v 39 
týždni.  Následne do cca 15.10 bude realizovaný úsek od ihriska ku ZŠ a na záver úsek 
od ZŠ po ulicu Rakové. Celkové ukončenie prác sa predpokladá do 30.11.2013. 
Omeškanie je spôsobené aj tým, že zhotoviteľ stavby a investor riešia aj individuálne 
požiadavky občanov.   

b) Občania boli informovaní o aktuálnom stave predlžovania termínu správoplatnenia 
kolaudačného rozhodnutia stavby kanalizácie, ktoré je spôsobené odvolaním sa 
občana voči vydanému rozhodnutiu 

c)  Pripravuje sa realizácia kanalizačných prípojok (dažďovej a splaškovej) od objektu 
kultúrneho domu a následná rekonštrukcia asfaltobetónových plôch v jeho okolí. 

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. Následne v budúcom roku bude prebiehať spracovanie 
projektu pre stavebné povolenie 



e)   Občania boli informovaní o príprave projektovej dokumentácie na realizáciu kruhovej 
križovatky cesty III.triedy od Rosinskej cesty k Celulózke a od Celulózky k ceste I/18 

f)  Poslanec Štrba informoval občanov o realizácii jednostupňového projektu na 
protipovodňovú ochranu ulíc Pod Grendel, Šenkárovská a Ovocinárska. 

g)  Na základe podnetu občanov z predošlých stretnutí k úprave grafikonu MHD vo 
večerných hodinách bol prizvaní na najbližšie stretnutie občanov (15.10.2013) 
kompetentný pracovník DPMŽ pán  Šimko. 

h)  Poslanec Štrba informoval prítomných občanov o príprave stretnutia so seniormi, 
ktoré sa uskutoční dňa 18.10.2013 (piatok) o 15°° v kultúrnom dome. 

Ad 4:    

      a)   Pani Danišková upozorňuje v súvislosti s projektom protipovodňovej ochrany ulice 
Ovocinárska na potrebu realizácie štrbinového žľabu nad garážami, nakoľko potrubie, 
ktoré je pod cestou, má nedostatočnú dimenziu a pravidelne sa upcháva. Dochádza tým 
k zaplavovaniu pozemkov a domov na Ovocinárskej ulice vplyvom prívalových vôd 
z kopca nad touto ulicou 

b) Pán Orieščik upozornil na chýbajúce nádoby na separovaný zber na ulici Jasmínová (v 
minulosti tam boli nádoby na všetky druhy separovaného zberu, dnes sú len niektoré). 
Súčasne poukazuje na to, že do blízkeho potoka ľudia vyvážajú smeti a vzniká tam čierna 
skládka. 

c) Rovnako pán Orieščik upozornil na zle zrealizovanú úpravu Ulice Mládeže, nakoľko 
v dolnej časti ulice nie je zabezpečený odtok dažďovej vody a po každom väčšom daždi 
tam vzniká bazén.  

d) Ďalej pán Orieščik upozornil na obmedzenie funkčnosti verejného osvetlenia na ulici 
Nábrežná smerom k Rosinkám, kde lampy verejného osvetlenia sú zakryté zeleňou, je 
nutné čiastočne orezanie stromov 

e) Pán Kajsík upozornil na problém s povrchovou dažďovou vodou z ulice Do Stavku, ktorá 
spôsobuje zaplavovanie ulice Klimovské a nahromadená voda, piesok a hlina spôsobujú 
problémy pri vjazdoch k rodinným domom. Po vykonanej obhliadke po ukončení 
verejného stretnutia zo strany poslancov bolo konštatované, že je nevyhnutné osadenie 
priečneho štrbinového žľabu v dolnej časti ulice Do Stavku. 

f) Pán Tabačík upozornil na chýbajúce poklopy na konci ulice Do Brezičia, nebezpečná 
situácia je najmä večer a v noci pred domom č.1, kde nie je ani dostatočné verejné 
osvetlenie.  

g) Rovnako pán Tabačík upozornil na chýbajúce osvetlenie Rosinskej cesty, najmä však 
v križovatke ulíc Rosinská a Bagarova 

h) Pán Chabada upozornil na prepadnutú časť miestnej komunikácie v ulici Hornádska (nad 
Urbárskym domom) pravdepodobne z dôvodu poškodenia vodovodneého alebo 
kanalizačného potrubia 

i) Na chýbajúce verejné osvetlenie upozornil pán Chabada v ulici Hornádska a pán Zelina na 
ulici Rosinská (prepojenie ulíc Brezová a Rosinská). 



j) Pán Gaňa požiadal poslancov o zabezpečenie ozvučenia verejných stretnutí, nakoľko nie 
všetci hostia a diskutujúci disponujú dostatočným hlasovým fondom a nie je ich počuť 

k) Pán Košťál požiadal v záujem bezpečnosti dopravy na ulici Ovocinárska o premiestnenie 
stĺpu oproti jeho domu, nakoľko čiastočne zasahuje do cesty. Ide pravdepodobne o stĺp 
patriaci Telekomunikáciám. Táto požiadavka bola prednesená už v minulosti, niekto na 
ňu doteraz nereagoval 

l) Pán Berzák navrhol v súvislosti s vyjazdenými koľajami pod hlavnou cesto na zastávke 
MHD Dolná Trnovská, aby bola zastávka premiestnená alebo zhutnené podložie cesty. 
Poslanec Štrba ho informoval, že tieto práce sú súčasťou rekonštrukcie cesty III.triedy 

m) Pán Gjabel sa pýtal na osadenie značiek Zákaz státia alebo Zákaz zastavenia v najužších 
častiach ulice Horná Trnovská. Táto problematika bola riešená v minulosti v súčinnosti 
s Mestskou políciou tak, že vozidlá, ktoré bránia prejazdu posýpacích mechanizmov 
a autobusov, boli označené a vodiči vyzvatí, aby vozidlá preparkovali a dodržiavali 
Vyhlášku o doprave na pozemných komunikáciách. Zákazové značky nie sú plánované, 
platí príslušná Vyhláška 

n) Pán Súčik upozornil na skutočnosť, že niektoré obrubníky pri ceste medzi kultúrnym 
domom a ZŠ sú osadené tak, že obchádzajú uličné vpuste – nebude problém s realizáciou 
chodníka? Túto skutočnosť preverí poslanec Štrba u investora stavby 

o) Pán Holienka z ulice Dolná Trnovská 209/72 požiadal o úpravu hlavnej cesty tak, aby 
nebola jestvujúca niveleta navýšená, je potrebné odfrézovať jestvujúci koberec. Túto 
požiadavku postúpi poslanec na investora stavby 

 

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

v mesiacoch júl a august nebudú konať, najbližšie stretnutie bude dňa 15.10.2013 o 18°° 

 

Zapísal: Štrba 

 

V Žiline 18.9.2013 


