Zápisnica č. 02/2019Trnové
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

16.04.2019

Miesto konania:

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

Prítomní:

Bc. Jozef Juriš, MBA – poslanec MZ
Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ
Marian Jánošík – Mestská polícia Žilina
5 občanov

Program:

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

Ad1:Dňa 16.04.2019 sa v priestoroch poslaneckej miestnosti v Kultúrnom dome v Trnovom
uskutočnilo stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6, na ktorom sa zúčastnili poslanci
MZ Jozef Juriš, Anton Trnovec a Marian Jánošík. V úvode stretnutia poslanec MZ v Žiline Jozef Juriš
privítal občanov a oboznámil prítomných o riešeniach niektorých podnetov z minulých stretnutí.

Ad2: 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.
1.

P. Kajsová sa sťažovala na prepadnutú časť vozovky, ktorá sa objavila po oprave plynu na
Hornej Trnovskej 38.

2.

Občania sa sťažovali na jamu, ktorá sa nachádza v strede cesty, na ulici Hornádska.

3.

Občania opätovne požiadal o opravu drevených dosiek nachádzajúcich sa na premostení z ulice
Hornádska smerom na ulicu Na brodek.

4.

Občania požiadali o realizáciu chodníka, ktorý by viedol popri ceste Cintorínska smerom
k cintorínu.

5.

Občania žiadajú o doplnenie zrkadiel pri Urbárskom dome v smere, ktorý by pomohol pri
výjazde z Hornádskej ulice na Ovocinársku ulicu.

6.

Takisto žiadajú aj výmenu rozbitého zrkadla na ulici Rakové.

7.

Občania požiadali o opravu oplotenia pri Kultúrnom dome (drevené stĺpiky) a prípadne
osadenie nadkrytej autobusovej zastávky.

8.

Občania už viackrát spomenuli problém s kúpou lístkov na autobus. Preto žiadajú automaty na
výdaj cestovných lístkov na vybrané zastávky v Trnovom.

9.

Rovnako je potrebná aj Pošta v Trnovom. Uľahčilo by to veľa ľuďom zbytočné kilometre hlavne starším generáciám, ale aj poštárke.

10. Občania ulice Nový domov požiadali o opravenie chodníka vedúceho popri tejto miestnej
komunikácii.
11. Občania žiadajú o vyčistenie cestných žľabov, na ulici Do Stávku (vo vrchnej aj spodnej časti),
Do Brezníka, ulica Chotárna a Chotárna ulica (vstup na futbalové ihrisko).
12. Seniori žiadajú o doplnenie nových stoličiek do Denného centra v Trnovom (cca 20 ks).
13. Občania žiadajú o doplnenie novej tabule na poslanecké oznamy na ulicu Magočovská (na
konečnej zastávke MHD). Alternatívou by bola výmena zastaralej zastávky, ktorej súčasťou by
bola tabula na mestské oznamy.
14. Občania už viackrát avizovali sťažnosť na prepadnutú časť vozovky, ktorá sa nachádza na
ceste III. triedy pri detskom ihrisku v časti Rosinky.
15. Občania požiadali o zriadenie stojiska pre BikeSharing pri materskej škole v Trnovskom parku
(ulica Cintorínska).
16. Občania žiadajú o väčšie (lepšie) značkové upozornenia, ohľadom spomaľovača rýchlosti
(retardéra), ktorý sa nachádza pri Základnej škole Dolná Trnovská.
17. Občania Trnového prišli s návrhom posunutia ranného autobusového spoja „04:50“ zo
zastávky Magočovská smer mesto, cca o 10 minút skôr, z dôvodu zlého načasovania prípojov
autobusov – smer Kysucké Nové Mesto.

Ad3: V ďalšej časti poslanec poďakoval občanom za účasť. Ďalšie stretnutie občanov, v zmysle
harmonogramu zasadnutí, bude v utorok 11.6.2019.

V Žiline dňa 16.04.2019
Zapísal: Bc. Jozef Juriš, MBA.
poslanec MZ v Žiline,

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

