Zápisnica č. 01/2019 Trnové
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

19.02.2019

Miesto konania:

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

Prítomní:

Jozef Juriš – poslanec MZ
Marian Jánošík – Mestská polícia Žilina
11 občanov

Program:

1. Otvorenie, informácia poslancov
2. Podnety občanov
3. Záver

Ad 1: Dňa 19.2.2019 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 MZ v Žiline Jozef Juriš
privítal občanov, ospravedlnil neúčasť poslanca Antona Trnovca a oboznámil prítomných o riešeniach
niektorých podnetov z minulých stretnutí.

-

V mesiaci december bola realizovaná oprava druhej časti vstupného schodiska do miestneho
Kultúrneho domu. V jarných mesiacoch, bude ešte zrealizované vyspravenie spodnej časti sokla
a nanesenie omietky.

-

Finančné prostriedky, ktoré mali byť koncom roku 2018 použité na opravu rampy zo školskej
jedálne v ZŠ s MŠ Trnové, boli rozpočtovým opatrením presunuté na rok 2019. Po zimnom
období sa začne s realizáciou diela.

-

Na prelome mesiacov marec/ apríl 2019 je naplánovaná výmena umelého trávnatého povrchu na
multifunkčnom ihrisku v areáli ZŠ s MŠ Trnové. Súčasťou prác bude aj oprava poškodených častí
mantinelov.

-

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov bude v obci Trnové prebiehať v termíne od
19.3.2019-22.3.2019. O umiestnení budú občania informovaní prostredníctvom rozhlasu a oznam
bude vyvesený na poslaneckých nástenkách.

-

Na základe množstva podnetov zo strany občanov, bola vykonaná úprava brehu potoka Trnovka
v časti ulice Nový domov. Pri údržbe bolo vyrezaných 3ks prerastlých vŕb.

-

Poslanec informoval občanov o prebiehajúcich konaniach, súvisiacich s pripravovanými
investičnými akciami: - výstavba nového Domu smútku, realizácia 1.a 2.etapa chodníkov Trnové,
komplexná oprava miestnej komunikácie – ulica Ondavská, výstavba novej Materskej školy

v Trnovom, úprava potokov – Trnovka, Breznický potok („tzv. Trnovské esíčko“), pokračovanie
v realizácii Parku sv. Juraja v Trnovom a ostatné drobné investície – úprava vstupnej chodby
v miestnom KD, oprava časti vozovky ulice Do Stávku, vybudovanie vodovodu – ulica
Hornádska, vybudovanie workoutového ihriska a iné.
Ad 2: Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety a pripomienky na zlepšenie ich
života v tejto mestskej časti a žiadajú MÚ Žilina o zaujatie záväzného stanoviska.
a) Občania požiadali, aby v rámci jarnej údržby boli správcom miestnych komunikácií prečistené
všetky odvodové žľaby – najmä však – na spodnej časti ulíc Ondavská, Chotárna, žľab pred
vstupom na futbalové ihrisko, vyčistenie kanalizačného dažďového vpustu – ulica Ovocinárska
pred domom č.23, vyčistenie a oprava žľabu na ulici Potoky (vrchná časť žľabu je v strede
vozovky prepadnutá).
b) Občania opätovne požiadali o zrealizovanie osvetlenia na ulici Hornádska!
c) Občania upozornili na zlý stav stĺpov osvetlenia na ulici Ondavská a žiadajú ich výmenu.
d) Občania sa sťažovali na nedostatočnú zimnú údržbu v mestskej časti Trnové. Je neprípustné,
aby mestské časti boli zahrnuté do plánu údržby ako posledné – t.j. do 48 hodín od vykonania
nutnej údržby!
e) P. Moravčík požiadal o doplnenie a osadenie krytej autobusovej zástavky pri miestnom
Kultúrnom dome.
f) Zároveň občania požiadali o výmenu zastaralých autobusových zastávok v Trnovom.
g) Občania požiadali, aby tabuľa, označujúca názov ulica Ohradská, bola premiestnená
a umiestnená tak, aby bola viditeľná pri prechádzaní po ceste III. triedy – Horná Trnovská.
h) Rovnako je potrebná oprava značiek „Daj prednosť v jazde“ na uliciach Vážska a Mikuláša
Nigríniho.
i)

Občania požiadali, aby MÚ v Žiline oslovil Správu povodia stredného Váhu I. ( SVP )
a požiadal ich, aby v jarných mesiacoch bola zabezpečená údržba koryta potoka Trnovka.

j) Občania opätovne požiadali o opravu poškodených lát na mostíku, spájajúceho ulice Brodek
a Hornádska. Zároveň požiadali o dosypanie nábehu z oboch strán lávky.
Rekapitulácia nezrealizovaných podnetov, vznesených na minulých stretnutiach:
k) Občania opätovne upozornili na nutnosť vybudovania spevnených plôch a prístreškov nad
kontajnermi pre separovaný zber.
l)

Zabezpečenie opravy železobetónového mostíka pre peších. Mostík spája časť Rosinky od
ulice Nábrežná, smerom k zastávke MHD Rosinky. Mostík je v schátralom a zvetranom stave,
pričom miestami je obnažená už aj železná armatúra.

m) p. Knapec požiadal o riešenie situácie na zastávke Rakové. Križovatka je z časti ulice Rakové
neprehľadná a často tu dochádza ku kolíznym situáciám. Rovnako táto križovatka slúži ako
priechod pre peších z ulíc Nový domov, Hanušáková, Okrajová, Hronská, Do rovní...... na
ulicu Rakové. Občania tadiaľ prechádzajú smerom na sídlisko Vlčince. V ranných hodinách na

tejto zastávke nastupuje do MHD väčšie množstvo detí. Bolo by potrebné v uvedenom úseku
cez hlavnú cestu zrealizovať označený priechod pre chodcov.
n) P. Moravčík opätovne požiadal, aby mesto Žilina oslovilo pracovníkov dopravy ŽSK
a v súčinnosti s nimi zabezpečilo označenie rigolu a časti odbočenia z Rosinskej cesty na ulicu
Bagarova (vstup do Trnového) – napr. reflexný smerový stĺpik, V tomto mieste, pri slabej
viditeľnosti, už vzniklo niekoľko kolíznych situácií.
o) p. Hošták požiadal o osadenie cestného obrubníka na ulici Ovocinárska v dĺžke 20 m. Na
uvedenej ulici sa práve pred uvedenou nehnuteľnosťou nenachádza žiadna zábrana (obrubník,
žľab) a voda tečúca cez uvedený úsek steká na súkromný pozemok. Stále je možnosť realizovať
odvodnenie cez jeho pozemok, pričom práce vie rovnako zrealizovať na vlastné náklady (stačí
dodať materiál).
p) Občania opätovne požiadali o kontrolu miestnych komunikácií a cesty III. triedy v Trnovom.
Popri komunikáciách sa nachádzajú kamene, ktoré ohrozujú bezpečnosť CP a v nadväznosti na
skutočnosť, že sa jedná o komunikácie s kódom 22, by mali byť odstránené.
r) 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 cyklo-prepojenie miestnej časti Trnové a vodného diela
Žilina.
s) P. Danišková požiadala poslancov o opravu nadstrešenia a kamenných tabúľ na kaplnke pamätníku obetí I. a II. sv. vojny – pri miestnej škôlke.
t) Zároveň p. Gjabel požiadal poslancov, aby sa za pomoci vedenia MU v Žiline pokúsili vyvolať
rokovania so zástupcami VÚC, ktorých výsledkom by mala byť príprava dokumentácie pre
cyklotrasu Trnové – Stáňavy.
u) Občania z ulice Brezová požiadali príslušníkov DI o prehodnotenie účelnosti zjednosmernenia
ulice Majerská a požiadali o jej opätovné zobojsmernenie.
v) P. Smolka požiadal o prepojenie zatrubnenia časti rigola, nachádzajúceho sa popri ceste

Ovocinárska. (Je možné dodať len potrubie d300 –cca 25m a práce vie vykonať vo svojej réžii).
Ad 3: V ďalšej časti poslanec poďakoval občanom za účasť a pozval občanov na fašiangové
posedenie, spojené s pochovávaním basy, ktoré sa uskutoční v miestnom KD v Trnovom,
v utorok

5.3.2019. Ďalšie stretnutie občanov, v zmysle harmonogramu zasadnutí, bude

v utorok 16.4.2019.
V Žiline dňa 20.2.2019
Zapísal:

Jozef Juriš
poslanec MZ v Žiline,

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

