
Zápisnica č.5/2013/TR 

z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6 

Žilina – Trnové 

Dátum:   21.5.2013 

Miesto konania:  Trnové, kultúrny dom 

Prítomní:   

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

 Hostia:  Mestská polícia Žilina – p.Šamaj, p.Jánošík 

 Občania:  podľa prezenčnej listiny (celkovo 21) 

 

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 začatí realizácie stavby odvodnenia cesty III.triedy 
a harmonograme prác. Práce na odvodňovacom systéme cesty (rigoly, potrubia, 
priepusty a podobne), spevnení okrajov cesty (obrubníky, prídlažby) a realizácia 
nového asfaltobetónového koberca by mali byť ukončené do konca septembra 2013. 
Poslanec Štrba poskytol občanom informáciu o možnosti pripojenia zrážkovej alebo 
podzemnej vody do novorealizovaných rigolov alebo potrubí pri ceste III.triedy (ulice 
Dolná Trnovská a Horná Trnovská) na základe písomného súhlasu správcu 
komunikácie. 

b) Rovnako boli občania informovaní o stave prípravy realizácie zatrubnenia 
Breznického potoka a potoka Rosinka a stavbe chodníka  

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

 



Ad 3:    

      a)   Pán Nimoháj upozorňuje, že na ulici Magočovská (od potravín Jednota CCOP k potoku) je 
upchatá dažďová kanalizácia a spôsobuje tak zaplavovanie pozemkov troch rodinných 
domov na tejto ulici. Je potrebné čo najskôr preveriť situáciu a vyriešiť. 

b) Pani Holešová upozorňuje, že ulica Na Barek nie je po realizácii stavby kanalizácie 
uvedená do pôvodného stavu. Pred realizáciou zemných prác tu boli osadené cestné 
panely. Po ukončení stavby sa v dolnej časti ulice realizoval asfaltový koberec, ale v časti 
smerom k Domovu sociálnych služieb je na ceste len kamenivo, čo spôsobuje vysokú 
prašnosť cesty a niekedy jej nezjazdnosť. Táto časť ulice nie je zaradená ani do zimnej 
údržby ciest, čo spôsobuje problémy nielen obyvateľom, ale aj prevádzke a klientom DSS. 
Je potrebné doriešiť povrchovú úpravu cesty a zaradiť ju pre ďalšie obdobie do zimnej 
údržby ciest 

c) Viacerí občania upozorňujú na ozveny miestneho rozhlasu, ktoré spôsobujú na 
niektorých miestach jeho nezrozumiteľnosť. Je potrebné doladiť osadenie ampliónov na 
miestach : 

- Hanušáková 11 

- Horná Trnovská 13,14 

- Rakové 

- Dolná Trnovská 98 

 

Ad 4: V závere sa poďakoval poslanec Štrba občanom a hosťom za ich účasť. Ďalšie stretnutie bude 

dňa 18.6.2013 o 18°° 

 

Zapísal: Štrba 

 

V Žiline 21.5.2013 


