
Zápisnica č. 04/2019Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:  24.09.2019 

Miesto konania:        Trnové, poslanecká miestnosť - budova Kultúrneho domu, 18.00 hod. 

Prítomní:                   Ing. Jozef Juriš, MBA – poslanec MZ 

                                 Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ 

Peter MIŠEJKA –náčelník Mestskej polície Žilina 

Marian  Jánošík – Mestská polícia Žilina 

                                 7 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie, informácia poslancov 

2. Podnety občanov 

3.   Záver 

 

Ad1:Dňa 24.09.2019 sa v priestoroch poslaneckej miestnosti v Kultúrnom dome v Trnovom 

uskutočnilo stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6, na ktorom sa zúčastnili poslanec 

MZ Jozef Juriš a a zástupcovia MP v Žiline Peter Mišejka a Marian Jánošík. V úvode stretnutia 

poslanec MZ v Žiline Jozef Juriš ospravedlnil neúčasť poslanca MZ Antona Trnovca a privítal nového 

náčelníka MP v Žiline – Petra Mišejku. Zároveň privítal občanov a oboznámil prítomných o riešeniach 

niektorých podnetov z minulých stretnutí: 

- Opravená lávka cez potok Rosinka 

- Podávanie podnetov k pripravovanej zmene územného plánu – MČ Trnové 

- Oprava cestného telesa ulica III. triedy – Bagarova, plán opráv na rok 2020 

- Vykonanie stavebných úprav v ZŠ s MŠ Trnové počas letných prázdnin – oprava WC, 

nakladacej rampy, nová vzduchotechnika,  pripravovaná oprava MŠ v Trnovom 

- Pripravovaná rekonštrukcia chodníka – ulica Nový domov – jar 2020 

- Príprava žiadosti o poskytnutie NFP (fondy) - na dokončenie výstavby Parku sv. Juraja 

v Trnovom, proces majetko -právneho vysporiadania mesto Žilina – kat. cirkev.   

- Stav pripravenosti predĺženia ulice Do stávku – realizácia rok 2020 

 

 

 

 

 



          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. Občania sa sťažovali na časté poruchy miestneho rozhlasu. Údajne v jednotlivých hniezdach 

odchádzajú baterky a je nutná ich plošná výmena. 

2. Občania sa informovali, či je možné, aby letná údržba Parku sv. Juraja v Trnovom bola 

zabezpečovaná prostredníctvom spoločností zazmluvnených mestom Žilina. 

3. Občania požiadali o osadenie kvetináčov, alebo iných zátaras, ktoré by zabezpečili, aby autá 

nestáli na ploche trávnika Parku sv. Juraja. 

4. P. Knapec požiadal, aby vedenie mesta, v spolupráci s  majetko-právnym oddelením zistili 

genézu nadobudnutia pozemkov  parku ako i pod komunikáciami v časti Rosinky, 

evidovaných na LV 9110, v prospech Kočiš Miroslav r. Kočiš a Andrea Kočišová r. 

Gazdíková, Majerská 8551/16, Žilina, PSČ 010 01, SR. V minulosti si uvedený priestor 

upravili samotní občania nakoľko to bola skládka a občania nerozumejú,  ako mohol celý 

priestor prejsť do rúk súkromnej osoby. V minulosti viacerí občania z Trnového (medzi nimi 

aj p. Knapec), darovali mestu pozemky pod chodníkmi a miestnymi komunikáciami a rovnako 

by tomu malo byť aj dnes.   

5. Občania požiadali príslušníkov Mestskej polície v Žiline, aby častejšie kontrolovali úsek cesty 

Dolná Trnovská, v časti výstavby rod. domov Vila Trnové, nakoľko autá firiem, pracujúcich 

na stavbách, pravidelne parkujú a zapĺňajú jeden pruh vozovky. V prípade, ak by situácia 

pretrvávala, občania žiadajú osadenie dopravnej značky Zákaz státia.  

6. Občania opätovne upozornili na prepadnutý odvodňovací žľab – spodná časť ulice Potoky. 

Poslanec v minulosti už viackrát žiadal o jeho opravu, no zatiaľ bezúspešne. 

7. Občania požiadali poslanca a oddelenie životného prostredia, aby viac apelovali na 

predstaviteľov Povodia Váhu a zabezpečili prečistenie korýt potokov tečúcich cez Trnové.    

Potok Trnovka pod ulicou Ohradská a ihriskom, časť potoka Trnovka popri ulici Hornádska, 

časť potoka Trnovka pod materskou školou a pri Parku sv. Juraja, časť potoka Trnovka pri 

ulici Nový domov (vpadnutý kus panela v mostnej časti).  

8. Občania požiadali o osadenie dopravných zrkadiel – pri výjazde z ulice Hornádska na ulicu 

Ovocinárska – pri Urbárskom dome a Horná Trnovská – výjazd z domu súpisné čislo: 312/7. 

9.  Občania opätovne požiadali o doplnenie svetelných bodov na ulici Hornádska. Momentálne 

na ulici nie je žiadne osvetlenie. Na ulici sa nachádzajú elektrické stĺpy, na ktorých je možná 

montáž solárnych svietidiel (v počte cca 5ks). 

10. Občania opätovne požiadali o opravu premostenia Brodek medzi ulicami Hornádska – 

Ohradská. 

11. Nakoľko sa stále v mestskej časti Trnové nerealizuje výstavba chodníkov hlavne v časti medzi 

zastávkami pri ZŠ v Trnovom:  Potoky – Cintorínska – Ovocinárska, požiadali občania 

v týchto úsekoch o osadenie dopravnej značky A15 „pozor deti“ a v úseku od zastávky Horná 

Trnovská – Cintorínska osadenie značky A14 „pozor chodci“.  



12. Občania požiadali, aby informácie ohľadom diania v MČ Trnové, ako i zápisnice zo zasadnutí, 

boli zverejnené na tabuliach, ktoré budú spolu so schránkami na podnety umiestnené pri 

každej zástavke v Trnovom a Rosinkách. 

13. Občania opätovne upozornili na zlý technický stav súčasného domu smútku, jeho zanedbané 

vybavenie a požiadali o jeho čiastočnú opravu a urýchlenie procesu výstavby nového domu 

smútku na miestnom cintoríne. 

      

Ad3: V ďalšej časti poslanec oznámil, že dňa 12.10.2019 v čase od 9.00 – 9.30 (zastávka Konečná) 

a 9.30-9.45 zastávka Rakové prebehne v MČ Trnové zber starého papiera, ktorý bude zamieňaný 

za výrobky Harmaneckých papierní. Dňa 4.10.2019 sa v Kultúrnom dome v Trnovom uskutoční  

posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Na záver stretnutia Jozef Juriš poďakoval  

občanom za účasť.  Ďalšie stretnutie občanov, v zmysle harmonogramu zasadnutí, bude v utorok 

12.11.2019 (prípadne sa termín stretnutia upraví podľa harmonogramu výjazdových zasadnutí 

primátora mesta Žilina Mgr. Petra Fiabáne).  

 

V Žiline dňa 15.10.2019 

Zapísal:  Ing. Jozef Juriš, MBA.  

poslanec MZ v Žiline 

 mobil: +421 905 267 951  

 e-mail: jurisza@vekam.sk 


