
Zápisnica č.6/2012/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

Dátum:   19.06.2012 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom 

Prítomní:  Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 19 občanov 

Program:  1. Otvorenie 

  2. Informácie poslancov 

3. Individuálne podnety občanov 

  4. Záver 

Ad1:        Otvorenie a privítanie občanov a hostí  uskutočnil predseda občianskeho výboru p.Štrba.  

Ad2:      a) Poslanec poskytli prítomným občanom informácie, týkajúce sa vybavovania ich podnetov 
zo strany príslušných inštitúcií. 

b)  Občanom bola poskytnutá informácia výsledkoch posledného rokovania MZ Žilina  

c) Občania boli oboznámení s aktuálnou výzvou primátora mesta na dodržiavanie VZN 
č.8/2010 (ochrana životného prostredia – údržba zelene) 

d) Občania boli informovaní o rokovaní s občanmi a vlastníkmi pozemkov, ktoré zorganizoval 
Slovenský vodohospodársky podnik Piešťany v súvislosti s prípravou projektu stavby 
„Žilina – Trnové, Trnovka a Breznický potok – úprava potokov“   

e) Poslanec Štrba informoval občanov o osadení verejnej tabule na Rosinkách, ktorá bude 
umiestnená v blízkosti zastávky MHD Rakové (v ulici Nový Domov) 

f) Poslanec Štrba informoval občanov o možnosti pomenovania ulice, ktorá nemá svoj názov 
(spojnica ulíc Horná Trnovská a Dunajská, miestny názov Hlboká cesta). Prítomný občan 
pán Milan Vršanský, ktorý na tejto ulici býva, vyjadril názor svoj aj svojich susedov, aby 
zostal terajší stav, tzn. aby sa ulica nepremenovávala. Dôvodom je to, že si uvádzajú ako 
adresu Horná Trnovská, respektíve Dunajská a im ako občanom tento stav vyhovuje. 

 

Ad3:      a)  Pani Beniačová upozornila na situáciu, ktorá vznikla pri kladení asfaltového koberca na 
ulici Dolná Trnovská, v mestskej časti Rosinky. Pri asfaltovaní bol zaliaty vodovodný 
uzatvárací ventil (šupátko) pred jej domom (Dolná Trnovská 144). Poslanec bude 
o probléme obratom informovať zhotoviteľa stavby, respektíve stavebného dozora.  

b) Pani Mišíková požiadala poslancov o pomoc pri určení dopravného značenia na ulici 
Ipeľská. Táto ulica je slepá a mnoho vodičov nákladných vozidiel nevediac o tejto 
skutočnosti, po vjazde do ulice nemá možnosť z nej vyjsť, čo spôsobuje nemalé problémy. 
Občania preto žiadajú na začiatok ulice umiestniť dopravnú značku „Slepá ulica“ 



c) Pán Vršanský rovnako v mene občanov nepomenovanej ulice (Hlboká cesta) požiadal 
o určenie dopravného značenia pre túto ulicu osadením značky „Zákaz vjazdu nákladných 
vozidiel“ z dôvodu veľmi úzkej šírky cesty a jej nespevnený podklad.    

d) Pani Slavomíra Podhorcová upozornila na zvýšený počet preletov cvičných lietadiel ponad 
hornú časť Trnového. Lietadlá spôsobujú veľký hluk a žiada preto, aby sa k aktuálnej 
situácii vyjadril zástupca Letiska Žilina, respektíve prevádzkovateľ cvičných letov.  

e) Pani S.Podhorcová upozornila na problém, ktorý sa riešil v minulosti v súvislosti 
s likvidáciou splaškov z penziónu na Hornej Trnovskej. Splašky boli údajne vypúšťané do 
otvoreného rigolu pri ceste, čím ohrozovali životné prostredie a svojim zápachom 
obmedzovali aj občanov. Žiada preto o informáciu, akým spôsobom v súčasnosti penzión 
likviduje splašky 

f) Pán Súčik sa zaujímal o reguláciu potoka medzi ulicou Novým Domov a Cintorínskou. 
Poslanec Štrba informoval, že pre tento úsek potoka sa pripravuje spracovanie zámeru 
v súlade s územným plánom mesta Žilina, ktorý bude podkladom pre projektovú 
dokumentáciu a následnú realizáciu regulácie potoka 

g) Pán Súčik požiadal o preverenie možnosti umiestniť na web stránku www.trnove.net 
aktuálne projekty, ktoré sa týkajú mestskej časti Trnové a Rosinky v prezeracom formáte 
(pdf, ...). Správca stránky s takýmto návrhom súhlasí, pre ich umiestnenie je potrebné 
získať súhlas a podklady od investorov jednotlivých projektov. 

 

Ad4: V závere poďakovali poslanci občanom za účasť  

 

Zapísal: Štrba 


