Zápisnica č.03/2011/TR
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6

Dátum: 		01.03.2011
Miesto konania: 	Trnové, kultúrny dom
Prítomní: 		Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 29 občanov
Program: 	1. Otvorenie
		2. Informácie poslanca
3. Interpelácie občanov
		4. Záver
Ad1: 	Otvorenie a privítanie občanov uskutočnil predseda občianskeho výboru p.Štrba. Na stretnutí privítal aj zástupcov spoločenských organizácií, ktoré vyvíjajú svoje aktivity v tejto mestskej časti 
Ad2:	Občania boli zo strany poslancov informovaní o grantovom systéme mesta Žilina pre rok 2011 a možnostiach predkladania žiadostí na získanie grantov na činnosti najmä spoločenských organizácií
Ďalej poslanec MZ p.Štrba informoval občanov o riešení ich podnetov, ktoré boli vznesené na predošlom stretnutí nasledovne       
	V ulici Ovocinárska nie sú realizované žiadne inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrika, plyn). Občania sa zaujímajú, kedy má mesto v pláne realizovať infraštruktúru v tejto ulici – na tento podnet sa nepodarilo zatiaľ získať zo strany mesta stanovisko 
	Občania majú záujem o častejšie a priebežné umiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov, čo by zabránilo vznikom čiernych skládok – poslanci požiadajú mesto o umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov ešte v rámci jarného upratovania

Občania boli informovaní aj o situácii pri realizácii kanalizácie.

Ad3:	Občania predniesli poslancovi nasledovné podnety, ktoré je potrebné riešiť
	Jestvujúca asfaltová cesta v časti Rakové je realizovaná bez obrubníkov. Cestu vo veľkej miere využívajú ťažké nákladné vozidlá, ktoré cestu poškodzujú. Je potrebné, aby po zrealizovaní kanalizácie sa pristúpilo k takej oprave miestnej komunikácie, ktorá zabezpečí jej dlhodobé bezproblémové užívanie. 
	Jestvujúce vodovodné potrubie v ulici Rakové je realizované z oceľových a liatinových rúr, ktoré sú obsypané škvárou. Škvára je príčinou narúšania materiálu a spolu s preťaženou dopravou aj poškodzovania celého vodovodného systému v tejto ulici. Dochádza tu k častým poruchám potrubia. Občania požadujú, aby mesto Žilina v rámci realizácie kanalizácie zabezpečilo prostredníctvom spoločnosti SEVAK výmenu tohto potrubia, ktoré je v havarijnom stave.

V ulici Hronská sú realizované inžinierske siete a komunikácia, ktoré sú umiestnené na nevysporiadaných pozemkoch. Občania upozorňujú, že môže dôjsť k situácii, kedy niektorý z vlastníkov zabráni užívaniu cesty a vstupu na jeho súkromný pozemok za účelom opráv IS. Z tohto  dôvodu je nutné začať s majetkoprávnym vysporiadaním pozemkov v tejto ulici.
Prepojovací chodník z časti Rakové na Rosinky (koniec Brezovej ulice) bol v minulosti riešený aj prostredníctvom petície občanov tak, aby bol zachovaný priestor pre prechod chodcov a cyklistov z tejto mestskej časti k sídlisku Vlčince. Do dnešného dňa nie je celá záležitosť ukončená a občania urgujú prostredníctvom odboru dopravy MsÚ doriešenie tohto problému
	Občania upozorňujú na havarijný stav mosta na ceste z hlavnej cesty III.tr. do ulice Rakové, navyše pod mostom je umiestnené plynovodné potrubie. Tento stav je potrebné prioritne riešiť, aby nedošlo k tragickej udalosti

Pri moste v ulici Nový domov (na odbočke z cesty III.triedy) sa nachádza vymytá jama na miestnej komunikácie, ktorá je hlboká cca 1,0m. Z dôvodu bezpečnosti je potrebné túto poruchu na ceste okamžite riešiť
Občania žiadajú mesto Žilina začať rokovania s Povodím Váhu o úprave miestnych potokov tak, aby nedochádzalo k permanentnému zatápaniu ich pozemkov a domov pri každom väčšom daždi.   
Ad4:	Poslanci  sa prítomným poďakovali za účasť



Zapísal: Štrba




