Zápisnica č. 02/2016 Trnové
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

15.3.2016

Miesto konania:

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

Prítomní:

Jozef Juriš – poslanec MZ
Zástupcovia MP Žilina
11 občanov

Program:

1. Otvorenie
2. Informácia poslanca
3. Informácia zástupcov MP Žilina
3. Podnety občanov
4. Záver

Ad1: Dňa 15.3.2016 sa v priestoroch poslaneckej miestnosti v Kultúrnom dome v Trnovom
uskutočnilo stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6, na ktorom sa
zúčastnili poslanec MZ v Žiline p. Jozef Juriš a zástupcovia MP Žilina. V úvode
stretnutia poslanec Juriš ospravedlnil neúčasť kolegu - poslanca Antona Trnovca a
privítal všetkých zúčastnených občanov.
Ad2: Na úvod boli občanom poskytnuté informácie ku niektorým podnetom, ktoré boli
vznesené na predchádzajúcich stretnutiach. Okrem doplnení a úprav dopravného

značenia a zrkadiel, boli odstránené aj všetky nahlásené problémy, súvisiace
s mestským rozhlasom. Na ulici Hornádska boli opravené výtlky, ktoré ich už
niekoľko rokov trápili. V najbližšej dobe sa plánuje upraviť vozovka na ulici Na
Bárek a Cintorínska (pri MŠ) a tiež odkanalizovane vytekajúcej dažďovej vody
v časti úseku cesty Horná Trnovská. V najbližšej dobe prebehne rekonštrukcia
a spevnenie rozpadajúceho sa oporného múru pred vstupom do Kultúrneho domu
v Trnovom. Na základe januárového stretnutia sa opäť (po niekoľkých rokoch)
začal kosiť a upravovať breh pod horou Dúbravy. Týmto pričinením očakávame
aj menšiu migráciu diviačej zvery do dediny, nakoľko nízka tráva im už nebude
poskytovať bezpečie. Občania boli informovaní o prebiehajúcej kontrole
a statickom posúdení budovy MŠ Trnové, ako aj o prípadnej výstavbe novej
budovy MŠ Trnové.
Ad3: Zástupcovia MP v Žiline informovali prítomných občanov o zlej situácii, ohľadom
voľného pohybu psov. Práve mestská časť Trnové patrí medzi jednu z najhorších, čo sa
týka množstva odchytov. Požiadali občanov o súčinnosť a väčšiu pozornosť pri ustrážení
si svojich štvornohých priateľov. K dnešnému dňu boli občania za daný priestupok
zväčša upozorňovaní, ale nakoľko tento trend voľného pohybu neutícha, je možné, že za
podobný delikt bude občan v najbližšej dobe sankcionovaný. Preto je nutné zabezpečiť

zo strany občanov čo najväčšiu ochranu a starostlivosť a zo strany poslanca osvetu na
poslaneckých stretnutiach. Oznam bude vyhlasovaný aj v miestnom verejnom rozhlase.
Ad4: Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na zlepšenie ich života v tejto
prímestskej časti a žiadajú MÚ Žilina o zaujatie záväzného stanoviska.
a)
b)
c)

d)
e)
f)

g)

P. Bizoň požiadal o doplnenie hniezda verejného rozhlasu na ulicu Hornádska.
(Rovnako v minulosti bola vznesená požiadavka na doplnenie na ulicu – Ondavská).
p. Moravčík požiadal o zrealizovanie odvodňovacieho žľabu v časti ulice Horná
Trnovská 49°11'22.8735053"N 18° 47' 30.8388519" E
Poslanec Juriš v ďalšej časti prečítal žiadosť občanov ulice Ondavská, ktorí žiadajú
úpravu miestnej komunikácie – jej spevnenie a osadenie odvodňovacieho rigola (viď.
príloha).
Občania ulice Ipeľská žiadajú o kontrolu napojení splaškovej kanalizácie, nakoľko
často dochádza k úniku nepríjemných zápachov.
Rovnako občania požiadali poslanca o informáciu, ohľadom realizácie chodníka
v mestskej časti Trnové.
Občania požiadali poslanca o zabezpečenie koša, prípadne obruče, na drobný
komunálny odpad (časť Pri kríži – bod medzi Za diel, Na diely, Za chrastkou
a Kavaše) a vyhotovenie + umiestnenie tabule „Zákaz vyvážania a sypania drobného
stavebného odpadu“ v uvedenej časti.
P. Hošták požiadal o osadenie cestného obrubníka na ulici Ovocinárska 278/13 v dĺžke
cca 25m. Na uvedenej ulici sa práve pred uvedenou nehnuteľnosťou nenachádza
žiadna zábrana (obrubník, žľab) a voda tečúca cez uvedený úsek steká na súkromný
pozemok.

Ad5: V ďalšej časti poslanec Jozef Juriš požiadal občanov o účasť na pripravovanej akcii
„Vyčistíme si Trnové“. Akcia sa uskutoční dňa 16.4.2016 v čase od 8.00 hod. Na
základe požiadaviek občanov sa bude čistiť mestský pozemok na ulici Chotárna v časti
medzi obcami Žilina - Trnové a Rosina.
Na záver sa poslanec Jozef Juriš poďakoval občanom za účasť.
Ďalšie stretnutie sa bude konať dňa 03.05.2016 o 18.00 hod. v KD Trnové.

V Žiline 01.04.2016

Zapísal:

Jozef Juriš

poslanec MZ v Žiline

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

