Zápisnica č. 05/2017 Trnové
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6
Dátum:

13.09.2017

Miesto konania:

Trnové, poslanecká miestnosť - budova Kultúrneho domu, 18.00 hod.

Prítomní:

Jozef Juriš – poslanec MZ
Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ
Marian Jánošík – Mestská polícia Žilina
13 občanov

Program:

1. Otvorenie, informácia poslancov
2. Podnety občanov
3. Záver

Ad1: Dňa 13.09.2017 sa v priestoroch poslaneckej miestnosti v Kultúrnom dome v Trnovom
uskutočnilo stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6, na ktorom sa zúčastnili poslanci
MZ v Žiline p. Jozef Juriš, Mgr. Anton Trnovec a zástupca MP v Žiline. V úvode stretnutia poslanci
privítali občanov a oboznámili ich so stavom niektorých podnetov z minulých stretnutí.
-

Občania boli informovaní o prebiehajúcej rekonštrukcii vozovky na ulici Mládeže –
preasfaltovanie celého povrchu vozovky – časť Rosinky.

-

Na začiatku augusta bolo slávnostne otvorené Denné centrum seniorov, ktoré bude sídliť v dome
Ovocinárov v Trnovom.

-

ZŠ s MŠ Trnové – výmena okien, vybudovanie oplotenia, orezanie tují zasahujúcich do VN....

-

Na základe podnetov občanov začala realizácia odvodnenia časti ulice Cintorínska a Ovocinárska.
Ad2: Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety a pripomienky na zlepšenie ich života
v tejto mestskej časti a žiadajú MÚ Žilina o zaujatie záväzného stanoviska.
a) P. Kajsová sa informovala , či plánuje mesto Žilina v budúcnosti realizovať výkup pozemkov
pod miestnymi komunikáciami.
b) Občania opätovne pripomenuli nutnosť opravy schodiska do miestneho KD. Hlavné schodisko
slúži ako vstup do knižnice a poslaneckej miestnosti. Momentálne je schodisko kvôli
nebezpečiu pádu označené zvýrazňovacími stĺpikmi. Urgovať u spoločnosti Žilbyt.
c) P. Danišková opätovne pripomenula nutnosť opravy vozovky na ulici Cintorínska, smerom od
škôlky ku cintorínu. Na ceste sa sústreďuje neustále väčšie množstvo vody. Oprava mala byť
zrealizovaná na prelome mesiaca august - september.
d) Viacerí občania sa sťažovali na nedostatočný vývoz kontajnerov na šatstvo. Okolo kontajnerov,
hlavne na ulici Cintorínska, sa nachádza väčšie množstvo šatstva, ktoré sa nevmestí do
kontajnera.

e) Občania požiadali poslancov, aby apelovali na vedenie mesta Žilina a zabezpečili častejší
vývoz kom. odpadu prostredníctvom veľkokapacitných kontajnerov – aspoň 3x do roka.
f) P. Danišková požiadala poslancov o opravu nadstrešenia a kamenných tabúľ na kaplnke pamätníku obetí I. a II. sv. vojny – pri miestnej škôlke.
g) Občan z ulice Brezová opätovne požiadal o obmedzenie prechodu po tejto ulici. Nakoľko
viacerí občania so zákazom prechodu nesúhlasili, požiadal o osadenie aspoň 2 ks
spomaľovacích pásov (retardérov).
h) P. Knapec požiadal o výmenu prasknutého zrkadla na križovatke ulíc Rakové, Nový domov.
Rovnako p. Knapec požiadal o prečistenie koryta potoka Trnovka v časti od ulice Nový domov

i)

po ulicu Hanušáková. Zároveň je potrebné zrealizovať výrub prerastlých vŕb v uvedenom úseku.
j) Občania požiadali poslancov, aby na najbližšom stretnutí s občanmi podali informáciu
o pripravenosti a možnom termíne zahájenia prác na stavbe Žilina Trnové, Trnovka a Breznický
potok - úprava potokov. Ešte v roku 2015 boli vyrúbané kríky a upravené koryto, pričom
následne v jarných mesiacoch mala začať realizácia hlavných prác. Dnes je koryto potoka
opätovne zarastené a hrozí, že pri náplavových dažďoch sa upchajú vpuste a potok opätovne
povytápa okolité pozemky a domy, ako v minulosti. Stavbu mal realizovať Slovenský
vodohospodársky podnik, š. p. (SVP), odštepný závod Piešťany.

k) Občania požiadali o prekontrolovanie dažďovej kanalizácie pri miestnej materskej škôlke.
Z poklopu pri priechode pre chodcov pri dažďoch neustále vyteká voda, ktorá preteká cez hlavnú
cestu. V zimných mesiacoch môže, na základe uvedeného, dôjsť ku kolíznym situáciám.
l)

P. Gjabel požiadal o prekontrolovanie čiernej skládky sutín - v Trnovom v časti ulice Klimovské.
Dňa 21.9.2017 bola obhliadka uskutočnená za účasti poslanca p. Juriša a zástupcu MP v Žiline
p. Jánošíka.

m) Zároveň p. Gjabel požiadal poslancov, aby sa za pomoci vedenia MU v Žiline pokúsili vyvolať
rokovania so zástupcami VÚC, ktorých výsledkom by mala byť príprava dokumentácie pre
cyklotrasu Trnové – Stáňavy.
n) P. Moravčík opätovne požiadal poslancov, aby zabezpečili v obci Trnové preskúšanie sirén. Má
za to, že sirény sú nefunkčné. Rovnako požiadal poslancov, aby pred preskúšaním sirén boli
občania informovaní o čase skúšky.
Ad3: V ďalšej časti poslanci poďakovali občanom za účasť. Ďalšie stretnutie občanov, v zmysle
harmonogramu zasadnutí, bude v stredu 25.10.2017.
V Žiline 21.09.2017
Zapísal:

Jozef Juriš - poslanec MZ v Žiline,

mobil: +421 905 267 951 , e- mail: jurisza@vekam.sk

