
Zápisnica č.6/2013/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

Dátum:   18.6.2013 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom 

Prítomní:   

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

 Hostia:  Mestská polícia Žilina – p.Jánošík 

 Občania:  podľa prezenčnej listiny (celkovo 32) 

 

Program:  1. Otvorenie a privítanie hostí 

  2. Informácie poslancov o riešení podnetov občanov a aktualitách mesta 

3. Individuálne podnety občanov 

  4. Záver 

 

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

 

Ad 2:        Na úvod poslanec Štrba poskytol občanom aktuálne informácie, týkajúce sa aktivít mesta 
Žilina a realizovaných verejnoprospešných stavbách 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 príprave a programe nadchádzajúceho rokovania 
Mestského zastupiteľstva  

c) Občania boli informovaní o aktuálnom stave kolaudácie stavby kanalizácie, 
predbežne stále platí termín ukončenia procesu v auguste tohto toku  

 

Ad 3:    

      a)   Pani Vitosová opakovane žiada prostredníctvom poslancov Mestský úrad o riešenie jej 
situácie (vlhnutie domu vplyvom vody z miestnej komunikácie) 

b) Pán Knapec upozornil na opakovanú nefunkčnosť rozhlasovej ústredne na ulici Rakové, je 
nutné ju opraviť a zabezpečiť jej prevádzky schopný stav 



c) Pán Nimoháj informoval, že pri realizácii odvodnenia cesty III.triedy dochádza 
k uvoľneniam svahov a oplotení nad jestvujúcimi rigolmi. Je potrebné zo strany 
zhotoviteľa stavby zabezpečiť ich sanáciu  

d) Pán Bizoň upozornil na zanesený potok Trnovka v jeho už regulovanej časti. Podobné 
upozornenia vzniesli aj ďalší prítomní občania a súčasne sa zaujímajú o aktuálny stav 
prípravy realizácie projektov SVP na regulácii miestnych potokov a poldera. Poslanci sa 
pokúsia na najbližšie verejné stretnutie pozvať kompetentného zástupcu SVP. 

e) Občania sa zaujímali o aktuálny stav sporu medzi mestom Žilina a vlastníkom susednej 
nehnuteľnosti pánom René Kubom, ako aj o možnostiach využívania budovy kultúrneho 
domu na ich kultúrno – spoločenské, občianske a spolkové aktivity. Občania žiadajú 
Mestský úrad Žilina o zabezpečenie podmienok pre prevádzku kultúrneho domu tak, aby 
mohol slúžiť nerušene svojmu účelu  

f) Občania z Rosiniek sa opakovane sťažujú na znečisťovanie ulice motorovými vozidlami, 
ktoré prechádzajú z Rosiniek krížom cez pole až na cestu I/18 a späť, čím pravidelne pri 
daždivom počasí vynášajú na ulicu blato a ohrozujú tým bezpečnosť premávky na uliciach 
Nový Domov a Hronská. Požadujú, aby sa realizovalo prislúchajúce dopravné značenie 
a pevné prekážky tak, aby boli nedisciplinovaní motoristi prinútení dodržiavať dopravné 
obmedzenia 

g) Pán Rafa sa opakovane sťažuje na nečinnosť Obvodného úradu životného prostredia  vo 
veci riešenia jeho podnetu  

h) Občania z ulice Dolná Trnovská upozorňujú, že z rigola pri zastávke MHD Potoky sa 
naďalej vyplavujú splašky na hlavnú cestu. Napriek doterajším vykonaným kontrolám je 
stav rovnaký, je potrebné ho urýchlene riešiť.    

 

Ad 4: 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 17.9.2013 o 18°° 

 

Zapísal: Štrba 

 

V Žiline 21.5.2013 


