Zápisnica č. 04/2016 Trnové
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

28.06.2016

Miesto konania:

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

Prítomní:

Jozef Juriš – poslanec MZ
p. Jánošík – Mestská polícia Žilina
10 občanov

Program:

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

Ad1: Dňa 28.06.2016 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 zástupca MP v Žiline. V úvode stretnutia poslanec privítal občanov na
stretnutí a ospravedlnil neúčasť poslanca Mgr. Antona Trnovca.
Ad2: V ďalšej časti boli občanom poskytnuté informácie ku niektorým podnetom, ktoré boli
vznesené na predchádzajúcich stretnutiach a zároveň boli občania informovaní o nových aktivitách
a akciách, organizovaných na území mesta Žilina.
Park sv. Juraja – Trnové – momentálne prebieha zameranie uvedeného územia, Počas leta 2016
budú prebiehať všetky práce, súvisiace so stavebným povolením uvedeného projektu. Na jeseň 2016
má byť zahájená úprava terénu, vykosenie a následná výsadba prvých častí parku.
ZŠ s MŠ Trnové – Informácie o stave ZŠ s MŠ Trnové v nadväznosti na medializované informácie.
Poslanecký fond – možnosti využitia poslaneckého fondu na podporu miestnych aktivít, kultúrneho,
športového, príp. komunitného charakteru.
FK Trnové – Dňa 16.07.2016 sa v Trnovom uskutoční futbalový turnaj.

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 upozornili na neustály problém, súvisiaci s častou nefunkčnosťou verejného
rozhlasu.
b) Občania požiadali o doplnenie pouličného osvetlenia na ulici Do Stávku. V minulosti
uvedenú požiadavku adresovali cez webový portál www.trnové.info.
c) Občania požiadali o informáciu, či by nebola do budúcna možnosť vybudovať,
v miestnej časti Trnové, outdorové - workoutové ihrisko v priestoroch areálu školy,
príp. areálu futb. ihriska, príp. v zadnej časti miestneho KD, príp. pri miestnom
Dome ovocinárov (pokiaľ tam v budúcnosti bude zriadené Denné centrum pre
seniorov).
d) Občania opätovne požiadali o informáciu, či mesto plánuje vybudovanie
komunikácie, ktorá je zakreslená v územnom pláne a má spájať dolnú časť Trnového,
počnúc ulice Nový domov a končiac na ulici Cintorínska. Alternatívne riešenie je
vybudovanie cyklotrasy v uvedenom úseku, čím by sa zabezpečilo bezpečné cykloprepojenie miestnej časti Trnové a vodného diela Žilina...
e) Občania upozornili na neustály problém zaplavovania cesty III. triedy pri zastávke
Rosinky. Zlý stav odvodnenia prakticky znemožňuje státie na uvedenej zastávke
v čase dažďov. (Správcom cesty je Žilinský samosprávny kraj – pozn. poslanca).
f) Občania požiadali, či by nebola možnosť doplnenia linky MHD do miestnej časti
Trnové v čase po 23.00 hod.
g) Rovnako by občania uvítali doplnenie automatov na predaj MHD lístkov na
vytipovaných zastávkach v miestnej časti Trnové.
h) Nakoľko sa momentálne začína intenzívne využívať priestor v novej sále KD
v Trnovom požiadali občania

o prebrúsenie a nalakovanie jestvujúcej parketovej

podlahoviny v uvedenej miestnosti a výmenu podlahoviny (gumy) v časti bývalej
kinosály.

Ad4: V ďalšej časti poslanec poďakoval občanom za účasť. Ďalšie stretnutie sa bude konať
dňa 27.09.2016 o 18.00 hod. v KD Trnové.
V Žiline 02.07.2016
Zapísal:

Jozef Juriš - poslanec MZ v Žiline
mobil: +421 905 267 951,
jurisza@vekam.sk

