Zápisnica č. 03/2017 Trnové
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6
Dátum:

02.05.2017

Miesto konania:

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

Prítomní:

Jozef Juriš – poslanec MZ
Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ
15 občanov

Program:

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

Ad1: Dňa 02.05.2017 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. V úvode stretnutia poslanci privítali občanov na
stretnutí a ospravedlnili neúčasť zástupcu MP Mariána Jánošíka. Rovnako bola poslancom doručená
žiadosť o zverejnenie podujatia - súťaže „ZLATÝ AMOS“, do ktorej bola žiakmi nominovaná
p. učite ka Mgr. Michaela Kantorová. V súťaži ju podporia žiaci 6. ročníka ZŠ s MŠ Trnové a p.
učite ka bude súťažiť o titul „NAJOB ÚBENEŠÍ UČITE NA SLOVENSKU“.
Ad2: Na úvod boli občanom poskytnuté informácie ku niektorým podnetom, ktoré boli
vznesené na predchádzajúcich stretnutiach:
-

kontrola úseku cesty III. triedy – Horná Trnovská, Dolná Trnovská,

-

oprava vodovodného potrubia – križovatka Rakové, Na kopci,

-

osadenie značky „Slepá ulica“ na ulici Ipe ská – vyriešené,

-

parkovisko pri ZŠ s MŠ Trnové,

-

miestny cintorín – opravy na oplotení, oprava vozovky a lavičiek,

-

čistenie odpadu pri kontajneroch na separovaný zber,

-

doplnenie kontajnerov na plasty,

-

úpravy a výruby drevín,

-

presunutie termínu verejnej brigády.
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) Občania podali sťažnosť na nevhodné umiestnenie akcie „Trnovské hody“, ktoré sa
každoročne konajú v areáli ZŠ s MŠ Trnové. V areáli školy sa nachádza nadzemné

vedenie 110 KV, ktoré má svoje ochranné pásmo. Nako ko sa vedenie nachádza nad
školským dvorom žiadajú občania realizáciu istiaceho závesu.
b) Rovnako občania požiadali o informáciu, v akom stave sa nachádza a prečo sa
nerealizuje zakopanie vedenia 110KV - v priestore areálu školy. Uvedená stavba
bola stavebne povolená ešte za bývalého vedenia.
c) Občania opätovne požiadali o zníženie tují, ktoré sa nachádzajú v školskom dvore.
Cez tuje prechádzajú káble rozvodu vysokého napätia, čím môže dôjsť
k nebezpečenstvu úrazu. Pokia mesto opätovne zamietne tuje upraviť, sú občania
ochotní zvolať verejnú brigádu, na ktorej uvedenú činnosť zrealizujú sami. V takom
prípade žiadajú vedenie mesta Žilina o súhlas k uvedenej akcii.
d) Občania požiadali poslancov o zabezpečenie (zahradenie) časti medzery medzi
oplotením MŠ Trnové a pri ahlého mostného prepojenia na ulici Cintorínska.
e) Občania požiadali poslancov, aby prostredníctvom zamestnancov mesta apelovali na
predstavite ov Povodia Váhu a zabezpečili vyčistenie koryta miestneho potoka
v časti potrubných vpustov na ulici Hornádska, ako i spevnili a vyčistili breh v časti
od domu pána Sahulčíka po areál školy.
f) Rovnako občania požiadali o informáciu, v akom stave sa nachádza pripravovaná
akcia „Oprava zatrubnenia potoka“ v miestnej časti Trnové. Potrubie vedie cez areál
ZŠ s MŠ Trnové.
g) P. Danišek sa opätovne informoval, či realizácia opravy vozovky (preasfaltovanieulica Ondavská) sa bude realizovať, tak, ako bolo avizované v roku 2018, a či bude
realizované aj jej dažďové odvodnenie.
h) P. Moravčík opätovne požiadal poslancov o zorganizovanie stretnutia s vedúcim
Odboru dopravy a príslušníkom DI, kde by spoločne navrhli doplnenie značenia „Daj
prednosť v jazde“ na križovatkách ulíc Magočovská-Skotňa, Magočovská-Do
Brezičia, Šenkárovská-Hornádska.
i)

Občania opätovne požiadali vedenie mesta o splnenie si svojej povinnosti a
zabezpečili preriezku stromov a vyčistenie pozemku, ktorý je vo vlastníctve mesta
Žilina.

j)

Občania požiadali o osadenie dopravnej značky „Zníženie rýchlosti na 40km/hod“
v časti medzi – križovatkou Horná Trnovská, Chotárna, Ovocinárska – smerom ku ZŠ
s MŠ Trnové.

k) Občania opätovne požiadali o opravu zle opravenej spádovanej časti vozovky – ulica
Cintorínska, v časti pri MŠ Trnové. Rovnako požadujú informáciu, kto prebral takto
zle zhotovené dielo.
l)

P. Macháčová žiada osadenie tabule zákaz vjazdu (prejazdu) na pozemok v hornej
časti ulice Nový domov. Jedná sa o po nú cestu, ktorá je v správe mesta Žilina. Cez
uvedenú komunikáciu si miestne organizácie (Po ovnícke združenie, Urbárske
spoločenstvo) skracujú cestu k ceste I/18 a k hore Dúbravy.

m) Rovnako požiadala poslancov o informáciu, kto má na starosti kontrolu dodržiavania
čistoty a pravidelného kosenia pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve súkromných osôb.
n) Občania opätovne požiadali poslancov o pomoc pri oprave povrchu vozovky smerom
z Trnového do Rosiny. Aj napriek tomu, že cesta nie je majetkom mesta a ani mesto
Žilina nie je majite om pozemku, majú za to (nako ko Trnové nie je priechodnou
obcou), že je to jediná alternatívna úniková cesta z obce v prípade živelnej udalosti.
Navyše sa pri uvedenej komunikácii nachádza vysielač spoločnosti Orange, z ktorého
má mesto Žilina každoročný príjem.
o) Občania, prostredníctvom poslancov, adresovali podnet na Odbor právny a
majetkový a požiadali o stanovisko, ako mohol park v časti Rosinky, o výmere cca
11.000 m2, prejsť do súkromného vlastníctva. O uvedený park sa mesto Žilina
dlhodobo stará, udržuje ho a občania mali za to, že ide mestský park. Súčasťou
stanoviska má byť doložená genéza nadobudnutia vlastníctva tohto parku. Park sa
nachádza na parcele č......
p) Občania požiadali o opravu časti chodníka na Rosinskej ceste, ktorý je ukončený pri
vstupe na Majerskú cestu značným výškovým prevýšením. Takto zrealizovaný
chodník je nebezpečný pre starších občanov, nepohodlný pre matky s kočíkom
a cyklistov.
q) Občania požiadali o odvodnenie časti ulice Majerská – pri vstupe z ulice Rosinská.
r) Občanmi bola nahlásená skládka odpadu na ulici Majerská (pri autogarážach)
a žiadajú o zabezpečenie aktivačných pracovníkov na vyčistenie okolia. Rovnaká
situácia je aj pri zastávke na ulici Rosinská a cestou z ulice Majerská smerom na
ulicu Bagarova.
s) V nadväznosti na predchádzajúci podnet požiadali občania zástupcov MP, aby
zabezpečovali viac verejný poriadok a menej sa sústredili na vyberanie pokút za
dopravné priestupky.
Ad4: V ďalšej časti poslanci oznámili, že ďalšie poslanecké stretnutie sa bude konať 27.06.2017
v priestoroch poslaneckej miestnosti KD Trnové.
Následne sa poslanci poďakovali prítomným za účasť a ich podnety.
V Žiline 03.05.2017
Zapísal:

Jozef Juriš
poslanec MZ v Žiline,

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

