Zápisnica č. 03/2016 Trnové
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

03.05.2016

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
14 občanov

Program:

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

Ad1: Dňa 03.05.2016 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 a poďakovali im za účasť na verejnej brigáde, ktorá sa
uskutočnila v tejto mestskej časti.
Ad2: Na úvod boli občanom poskytnuté informácie ku niektorým podnetom, ktoré boli
vznesené na predchádzajúcich stretnutiach.
Chodník Trnové – je tu snaha zo strany vedenia mesta Žilina, aby samotná realizácia, minimálne
v časti popri ZŠ s MŠ Trnové, prebehla už v nasledujúcom roku 2017.
Úprava miestnych komunikácií - ulica Na Bárek a časť miestnej komunikácie pri MŠ Trnové (ulica
Cintorínska) je naplánovaná na mesiac júl 2016. Ulica Mládeže a Ondavská je zatiaľ zaradená
do investičného plánu na rok 2018.
Kultúrny dom – Pripravovaná je výmena kotlov a „prerábka“ kúrenia v miestnom KD. Rovnako sú
pripravované protihlukové opatrenia ako: výmena okien, premiestnenie ventilačných jednotiek
a doplnenie filtrov tak, aby uvedené práce eliminovali prestup hluku k susedným nehnuteľnostiam.
Doplnenie verejného osvetlenia – Rakové, Mikuláša Nigríniho, Do Brezičia, Majerská, prechod
Bagarova-Hanušáková, Do Rovní, Ondavská + vybudovanie osvetlenia ulice Hornádska – rok 2018.
Ďalej poslanci oznámili občanom, že v prípade požiadaviek osadenia príkazových, zákazových a inak
obmedzujúcich dopravných značení (aj spomaľovacích pásov), budú poslanci žiadať väčšinové
súhlasné vyjadrenie všetkých dotknutých občanov uvedeného úseku. Rovnako poslanci oboznámili
občanov o priebehu činnosti a vyjadrení, súvisiacich so zriadením Denného centra v Trnovom (Klubu
dôchodcov), ktoré má mať svoje pôsobenie v miestnom Dome ovocinárov. Súčasťou úvodnej diskusie
bolo aj prejednanie materiálu do najbližšieho MZ „Bezplatná doprava pre občanov s trvalým pobytom
v meste Žilina“. Po dlhšej diskusii sa občania uzniesli, že prioritou vedenia mesta by mala byť
bezpečnosť a s tým súvisiace dobudovanie chodníka, prípadne doplnenie verejného osvetlenia a čistota

(údržba cintorínov a ostatných mestských pozemkov). V prípade uspokojenia základných potrieb
občanov by bezplatnú dopravu privítali. Pán Knapec oznámil poslancom a občanom, že realizoval
sčítanie dopravy v úseku zastávky MHD Rakové – Bagarova (úsek Trnovské esíčko). Konštatoval, že
umiestnením merača rýchlosti došlo k zníženiu rýchlosti v danom úseku, no žiaľ, nie všetci vodiči na
obmedzenie a následné upozornenie na zníženú rýchlosť reflektujú. V čase od 05.30 hod. do 08.30
hod. prejde daným úsekom 450-500 vozidiel. V rámci diskusie občania prejavili nespokojnosť
s pripravovaným materiálom, ktorý má ísť na schválenie do najbližšieho zastupiteľstva a ktorý sa týka
vybudovania ovocného sadu na ulici Dobšinského.
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 súvislosti s informatívnou správou p. Knapca občania požiadali o doplnenie
štatistických vyhodnotení merača rýchlosti v úseku nazývaného Trnovské esíčko
(odbor dopravy).
b) Občania požiadali, aby mesto, pokiaľ nebudú budované chodníky, opravilo aspoň
chodník popri základnej škole (cca 80 m z bežnej údržby) a zabezpečilo neustále
odsúvanie kanalizačného krytu pri Materskej škole. Zároveň občania, v danom úseku,
poukázali na potrebu vybudovania ochranného zábradlia.
c) Občania požiadali o úpravu drevín, nachádzajúcich sa popri ceste Ondavská
(preriezka stromov).
d) Občania požiadali poslancov, aby zabezpečili u zhotoviteľa prekontrolovanie kvality
prevedenia prác pri budovaní cesty II. triedy – Horná a Dolná Trnovská. Špáry medzi
obrubníkmi sú vypadané a obrubníky sa odúvajú od vozovky. P. Kabát rovnako
upozornil, že niektoré časti vozovky (asfaltu) sú popraskané (Dolná Trnovská 139)
a je potrebné zabezpečiť obhliadku a skontrolovať kvalitu prevedenia prác, kým je
dielo v záruke.
e) p. Moravčík požiadal o zrealizovanie odvodňovacieho žľabu v časti ulice Horná
Trnovská 49°11'22.8735053"N 18° 47' 30.8388519" E
f) Poslanec Juriš v ďalšej časti prečítal žiadosť občanov ulice Ondavská, ktorí žiadajú
úpravu miestnej komunikácie – jej spevnenie a osadenie odvodňovacieho rigola (viď.
príloha).
g) Občania ulice Ipeľská žiadajú o kontrolu napojení splaškovej kanalizácie, nakoľko
často dochádza k úniku nepríjemných zápachov.
h) Rovnako občania požiadali poslanca o informáciu, ohľadom realizácie chodníka
v mestskej časti Trnové.
i) 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.
j) P. Košťal požiadal o preasfaltovanie výtlkov na ceste medzi obcami Trnové a Rosina
(od ulice Chotárna). Popri uvedenej komunikácii sa nachádzajú mestské pozemky, na
ktorých stojí vykrývač spoločnosti ORANGE. Financovanie výtlkov a údržba
komunikácie by mohla byť zabezpečená zo sumy, ktorú spol. Orange platí za
prenájom mestských pozemkov. V katastri je parcela / cesta evidovaná pod kódom 22
– cesta, zastavené plochy - mapa preveriť
k) Občania z časti Rosinky opätovne požiadali o prehodnotenie stanoviska
s umiestnením dopravnej značky „Daj prednosť v jazde“. Značka by mala byť
osadená na výjazde
z ciest Mládeže, Jasmínová, Jašíková na ulicu
Osloboditeľov.

l)

m)
n)

o)
p)
q)

r)

s)

t)
u)

v)

w)

P. Moravčík opätovne požiadal o označenie Y križovatky smerom od Žiliny
do Trnového. (Po obhliadke vykonanej príslušníkom ODI, by mohlo byť v uvedenom
úseku použité zvodidlo, príp. reflexný trojuholník – pozn. poslanca).
Občania požiadali o preverenie funkčnosti sirény v miestnej časti Trnové.
Občania opätovne upozornili na schátralý most, ktorý spája zastávku Bagarova
a ulicu Nábrežná. Mostík síce nie je v majetku mesta Žilina, ale je potrebné nájsť
majiteľa príp. správcu, ktorý zabezpečí opravu uvedeného premostenia.
Občania časti Rosinky súhlasili s odstránením pingpongových stolov z parku
na Rosinkách.
Rovnako občania požiadali o preriezku stromov a drevín, nachádzajúcich sa v parku
a popri hlavnej ceste ulice Bagarova ako i nad chodníkom v danej časti.
Občania požiadali, aby mesto dalo prekontrolovať úsek popri hlavnej ceste – ceste
III. triedy v Trnovom. Viacerí občania si popri hlavnej ceste (pri cestnom obrubníku)
rozložili skaly, čím bránia prechodu na pešo a tiež inému používaniu úseku
komunikácie.
P. Knapec pochválil poslancov za vypočutie ich názoru a zabezpečenie očkovania
psov a mačiek aj na zastávke Rakové. Požiadal, aby ďalšie očkovanie prebehlo
rovnakým spôsobom, t.j. najskôr na konečnej zastávke v Trnovom a následne
na zastávke Rakové.
Občania upozornili poslancov na nelegálne vypúšťanie splaškovej kanalizácie
do miestneho potoka a požiadali, aby poslanci oslovili spoločnosť SEVAK, a.s.,
a zabezpečili nápravu.
Občania požiadali o doplnenie verejného osvetlenia na ulicu Klimovské 697/6.
Občania 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.
P. Koštal poukázal na skládku odpadu, ktorá sa nachádza popri ulici Chotárna a ktorá
vznikla po akcii „Vyčistíme si Trnové 2015, 2016“.
(Medzičasom odstránené - pozn. poslanca)
Občania pochválili poslancov za odstránenie problému ulice Šenkárovská (osadenie
žľabov) a zároveň požiadali o doplnenie roštu na uvedené žľaby. Žľaby sú hlboké a je
potrebné ich prekrytie, aby nedošlo k úrazu.

Ad1: V ďalšej časti poslanci poďakovali občanom za účasť.
Ďalšie stretnutie sa bude konať dňa 28.06.2016 o 18.00 hod. v KD Trnové.

V Žiline 23.05.2016
Zapísal:

Jozef Juriš

poslanec MZ v Žiline

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

