Zápisnica č. 05/2016 Trnové
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

27.09.2016

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
11 občanov

Program:

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

Ad1: Dňa 27.09.2016 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.
Úprava miestnych komunikácií - ulica Na Bárek a časť miestnej komunikácie pri MŠ Trnové (ulica
Cintorínska) bola zrealizovaná.
Kultúrny dom – Zrealizovaná výmena okien v hlavnej kinosále + výmena kotlov a „prerábka“
kúrenia v miestnom KD.
Vznik Denného centra Trnové (Dom ovocinárov) – Mesto Žilina pripravuje zmluvu o prenájme
nehnuteľnosti a zároveň je tu snaha o vyčlenenia finančných prostriedkov na drobné stavebné úpravy.
Miestna komunikácia (Dolná, Horná Trnovská) – Na podnet občanov bola vykonaná oprava
(prešpárovanie) obrubníkov popri komunikácii. Rovnako bolo zrealizované označenie Y križovatky
pri vstupe do miestnej časti Rosinky, Trnové a zrealizované osadenie odvodňovacieho žľabu v časti
ulice Horná Trnovská
Ďalej poslanci oboznámili občanov s pripravovanými aktivitami mesta Žilina:
-

Zavedenie bezplatnej MHD pre študentov a žiakov

-

Požiadavka začatia majetkoprávneho vysporiadania areálov ihrísk v meste
Žilina

-

Zmena doby splácania projektu „Revitalizácia pozemných komunikácií v
meste Žilina“ predĺžením do roku 2032. Mesto Žilina, malo povinnosť
uhradiť v roku 2017 splátku záväzku v sume 4.810.162,49 € z titulu realizácie
projektu „Revitalizácia pozemných komunikácií v meste Žilina“,
realizovaného v období roku 2009 - 2010. Vzhľadom na sumu, ktorú by
mesto nebolo schopné uhradiť, muselo pristúpiť k rokovaniu s bankou o
možnosti predĺženia splácania svojho záväzku tak, aby nebola ohrozená
finančná stabilita a fungovanie mesta. Doba splácania sa tak predĺžila o
ďalších 15 rokov.

V ďalšej časti poslanci informovali občanov o pripravovanom rozmiestnení veľkokapacitných
kontajnerov, na základe podnetu občianky z miestnej časti informovali o možnosti overovania
podpisov aj priamo v mieste bydliska žiadateľa a taktiež informovali občanov o pripravovanej
kultúrnej akcii, ktorá sa uskutoční v miestnom KD pri príležitosti mesiaca úcty k starším.
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 opätovne požiadali o úpravu miestnych drevín a zosumarizovali miesta, na
ktorých dlhodobo žiadajú výrub, prípadne úpravu časti drevín:
- ulica Ondavská - preriezka stromov popri ceste,
- ulica Chotárna - dokončenie (po brigáde) preriezky kríkov a úprava stromov
popri ceste – smer Trnové – Rosina,
- výrub starej lipy na mestskom pozemku – zastávka Rakové,
- výrub prehnutého stromu a preriezka korún stromov na ihrisku – časť
Rosinky,
- Výrub ihličnatých stromov, prípadne zníženie koruny ihličnanov – ulica Za
potokom,
- Zníženie výšky tují, ktoré zasahujú až do elektrického vedenia – areál školy
popri hlavnej ceste Dolná Trnovská.
b) Pán Koštál opätovne požiadal o opravu výtlkov, nachádzajúcich sa na ulici Chotárna
(spojovacia komunikácia medzi obcami Trnové – Rosina). Rovnako upovedomil
prítomných, že totožná požiadavka (oprava výtlkov) bola na komunikácii medzi
obcami Rosina – Bytčica zrealizovaná.
c) Občania opätovne požiadali, aby vedenie mesta Žilina oslovilo správcu miestneho
potoka a zabezpečilo údržbu brehov miestnych potokov - ulica Za potokom, brehy
koryta medzi ulicami Nový domov a Cintorínska.

Ad4: V ďalšej časti poslanci poďakovali občanom za účasť. Ďalšie stretnutie sa bude konať
dňa 08.11.2016 o 18.00 hod. v KD Trnové.
V Žiline 02.10.2016
Zapísal:

Jozef Juriš - poslanec MZ v Žiline

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

