Zápisnica č. 01/2017 Trnové
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

24.01.2017

Miesto konania:

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

Prítomní:

Jozef Juriš – poslanec MZ
Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ
p. Jánošík – Mestská polícia Žilina
14 občanov

Program:

1. Otvorenie
2. Informácia poslancov
3. Podnety občanov
4. Záver

Ad1: Dňa 24.1.2017 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 a Mgr. Anton Trnovec, ako i zástupca MP v Žiline. V úvode stretnutia
poslanci privítali občanov na stretnutí.
Ad2: Na úvod boli občanom poskytnuté informácie ku niektorým podnetom, ktoré boli
vznesené na predchádzajúcich stretnutiach.
Činnosť poslancov – počas funkčného obdobia poslancov (t.j. 2 roky) bolo v mestskej časti Trnové
podaných:
-

43 podnetov v oblasti životného prostredia,

-

91 podnetov v oblasti dopravy,

-

12 podnetov na Odbor vnútorných vecí,

-

14 podnetov na Odbor právny a majetkový,

-

8 podnetov na DPMŽ,

-

2 podnety na Odbor investičný,

-

4 podnety na Mestskú políciu.

Odvodnenie časti cesty Cintorínska – Na základe podnetu p. Daniškovej sa bude časť cesty ulice
Cintorínska odvodňovať na jar 2017 a keď majiteľ pozemku pri komunikácii bude mať nový plot.
Hody Trnové – začiatkom februára 2017 sa uskutoční zasadnutie organizačného štábu, ktorý bude
riešiť program na Hody sv. Juraja v Trnovom.
Parkovanie – Poslanci opätovne upozornili občanov, aby počas zimnej údržby neparkovali motorové
vozidlá na miestnych komunikáciách. Týmto počinom zabraňujú realizácii zimnej údržby a rovnako
bránia prípadnému prejazdu autám záchranných zložiek. Stav budú priebežne kontrolovať príslušníci

Mestskej polície. V mesiaci január 2017 príslušníci MP v Žiline riešili sťažnosti občanov bývajúcich
na ulici Na kopci a pristúpili k sancionovaniu zlého parkovania. Po uvedenom zásahu sa situácia na
spomínanej ulici značne zlepšila a občania začali parkovať svoje vozidla vo svojich dvoroch. Rovnaký
postup, v prípade nahlásenia občanmi, bude použitý aj na iných uliciach našej obce.
Vyhlasovanie oznamov – Poslanci opätovne požiadali občanov o súčinnosť pri hľadaní nového
vyhlasovateľa, nakoľko pani Helena Filipová oznámila ukončenie činnosti, súvisiacej s vyhlasovaním
miestnych oznamov k 01.01.2017. Momentálne túto činnosť zástupom vykonáva pracovník Mestského
úradu v Žiline a miestny poslanec Jozef Juriš. Poslanci ďalej informovali občanov, že na základe
požiadaviek z viacerých mestských častí, Mesto Žilina pristúpilo k zabezpečeniu centrálneho pultu
a oznamy sa tak budú vyhlasovať z budovy Mestského úradu.
Zimná údržba – poslanci informovali občanov, že na základe ich podnetov súvisiacich so zlou
zimnou údržbou na miestnych komunikáciách, bude Žilinskými komunikáciami zazmluvnená externá
firma, ktorá bude vykonávať túto činnosť výlučne v našej obci.
Ad3: Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na zlepšenie ich života v tejto
prímestskej časti a žiadajú MÚ Žilina o zaujatie záväzného stanoviska.
a) V nadväznosti na informáciu poslancov, že v miestnej časti chýba vyhlasovateľ,
občania skonštatovali, že pokiaľ by táto práca bola lepšie finančne ohodnotená,
problém by isto nebol. Preto občania navrhli, aby sa zvýšila odmena pre
vyhlasovateľov.
b) Občania upozornili, že pri kontajneroch na separovaný zber sa často nachádzajú
elektrospotrebiče a požiadali poslancov, aby zabezpečili pravidelnejšie čistenie
priestoru pri kontajneroch.
c) P. Moravčík upozornil na nedostatočnú a zle vykonávanú zimnú údržbu jednak na
ceste III. triedy, ktorá je v správe VÚC, ale aj miestnych komunikácií, o ktoré sa
starajú Žilinské komunikácie.
d) Občania požiadali poslancov, aby po zimnej údržbe nechali opätovne prekontrolovať
a vyspraviť obrubníky popri ceste III. triedy v Trnovom.
e)

P. Knapec upozornil, že začína praskať asfaltový povrch na ceste III. triedy medzi
zastávkami Bagarova-Rakové, čo je spôsobené dutými miestami pod povrchom
asfaltu. K uvedenému záveru prišli zamestnanci SPP, ktorí odstraňovali haváriu na
potrubí. P. Kabát upozornil, že praskanie vozovky je viditeľné aj v časti nad
zástavkou Rakové.

f) Z dôvodu častých porúch na vodovodnom potrubí, na križovatke ciest, Rakové, Na
kopci, požiadali občania poslancov, aby oslovili spoločnosť SEVAK, a.s., a zaradili
výmenu potrubia v tejto časti, do plánu.
g) P. Moravčík a Rýchlik požiadali poslancov, aby zabezpečili opravu oplotenia na
miestnom cintoríne – v časti pri Dome smútku. (podnet na ŽILBYT)
h) Zároveň pán Rýchlik požiadal o výmenu, príp. opravu lavičky pri Dome smútku.

i)

Občania požiadali o doplnenie kontajnera na separovaný zber – PLASTY na konečnú
zástavku v Trnovom (v minulosti bola požiadavka na doplnenie plastového
kontajnera – pri futbalovom ihrisku a zástavke Bagarova – pozn. poslanca).

j) P. Kabát opätovne pripomenul nutný výrub brezy, ktorá sa nachádza na mestskom
pozemku pri zástavke Rakové. Breza je prestarlá, nachádza sa nad plynovým
potrubím a v blízkosti domu.
k) Občania požiadali poslancov, aby v jarnom období opätovne zorganizovali verejnú
brigádu, pri ktorej by sa vykonala úprava dlhodobo neudržiavaného mestského
pozemku (cesta smer Trnové-Rosina). Rovnako požiadali poslancov, aby na brigádu
zabezpečili kontajner, aby sa nestalo, že biologický odpad sa bude popri ceste
nachádzať ešte niekoľko mesiacov, tak, ako tomu bolo v roku 2016.
l)

P. Huliak požiadal o doplnenie dopravnej značky „slepá ulica“ na začiatku ulice
Ipeľská.

m) Občania požiadali o oslovenie správcu miestnych potokov, aby zabezpečil lepšiu
údržbu brehov a drevný, prípadne trávnatý odpad po ukončení údržby odviezli
a nenechávali ho v koryte potoka.
n) Na poslanecký e-mail jurisza@vekam.sk bol, p. Ševčíkom, zaslaný podnet na
osadenie spomaľovacieho retardéra na ulici Majerská v oblasti popisného čísla
1491/3.
o) Prostredníctvom SMS správ bol zaslaný podnet na nefunkčný rozhlas – na ulici Nový
domov - často vypadáva (celá ulica), hniezdo č.55 a 57 - nefunkčný, na ulici
Osloboditeľov 41 – nefunkčný.
p) Vedenie ZŠ s MŠ Trnové požiadalo o vybudovanie záchytného parkoviska (pre
zamestnancov a návštevníkov školy), ktoré by sa nachádzalo pri budove ZŠ - v jej
uzavretej časti. (Jedná sa o drobnejšiu investíciu, nakoľko väčšia časť uvedenej
plochy je už spevnená. Momentálne všetky návštevy pri návšteve zákl. školy parkujú
na hlavnej ceste – ceste III. triedy, čo niekedy spôsobuje kolízie – pozn. poslanca)
Ad4: V ďalšej časti poslanci oznámili, že ďalšie poslanecké stretnutia sa budú konať
14.03.2017, 02.05.2017 a 27.06.2017 v priestoroch poslaneckej miestnosti KD Trnové
Následne sa poslanci poďakovali prítomným za účasť a ich podnety.
V Žiline 02.02.2017
Zapísal:

Jozef Juriš
poslanec MZ v Žiline,

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

