Zápisnica č.4/2014/TR
z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6
Žilina – Trnové
Dátum:

8.4.2014

Miesto konania:

Trnové, kultúrny dom, 18°°

Prítomní:
Poslanci:

Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček

Hostia:

Mestská polícia Žilina, p.Jánošík

Občania:

podľa prezenčnej listiny (celkovo 16)

Program:

1. Otvorenie a privítanie hostí
2. Informácie poslancov o riešení podnetov občanov, aktivitách mesta a ďalších
subjektov na území Trnového a Rosiniek
3. Individuálne podnety občanov
4. Záver

Ad 1:

Otvorenie a privítanie občanov a hostí uskutočnil predseda občianskeho výboru p.Štrba.

Ad 2:

Poslanec Štrba poskytol občanom aktuálne informácie, týkajúce sa aktivít mesta Žilina
a ďalších subjektov pri realizácii verejnoprospešných stavieb v mestskej časti Trnové a
Rosinky
a) Občania boli informovaní o pokračovaní a dokončení projektu rekonštrukcie cesty
III.triedy (začiatok prác v 12 týždni, ukončenie v 18 týždni)
b) Občanom bola poskytnutá informácia o možnostiach rozšírenia kanalizácie na ulici
Ipeľská a úprave rozvodu vodovodu na cintoríne
c)

Občania boli informovaní o zbere nadrozmerného odpadu

d)

Občania boli informovaní o stave prípravy realizácie projektov SVP – regulácie
a zatrubnenie potokov

e)

Občania boli informovaní o očkovaní psov a mačiek proti besnote, ktoré bude
4.5.2014

f)

Občanom boli poskytnuté informácie, týkajúce sa stavu riešenia ich podnetov
z predošlých verejných stretnutí

Ad 3:
a) Občania požiadali o možnosť zorganizovania zberu starého papiera formou výmeny za
hygienický papier
b) Občania upozornili v súvislosti s prípravou Trnovských hodov na VVN vedenie nad
areálom ZŠ, ktoré môže byť nebezpečné pre niektoré atrakcie (kolotoč) – návrh na iné
rozmiestnenie atrakcií oproti predošlému roku
c) Občania z ulice Dolná Trnovská požadujú dokončenie rigola vedľa cesty. V tejto súvislosti
bola poskytnutá poslancami informácia v zmysle bodu 2a) tohto zápisu
d) Občania požiadali poslancov, aby pri rozdeľovaní dotácií na šport bol prijímateľ zaviazaní
prerozdelením finančných prostriedkov aj na mládež, nielen pre dospelých
e) Pán Sahulčík požiadal o výmenu smetných nádob pri kultúrnom dome, nakoľko jestvujúce
sú prehrdzavené a neplnia už svoj účel
f)

Pre umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov občania požiadali, aby aspoň na jeden
deň bol kontajner umiestnený aj pri Urbárskom dome

g) Občania upozornili na vysoký tlak vo vodovodnom potrubí na ulici Ovocinárska (6,7 atm!),
ktorý spôsobuje poškodzovanie ventilov v domácnostiach. Bezprostredne bol o to
informovaný správca vodovodu SEVAK Žilina, ktorý už situáciu rieši a objednal nový
regulačný ventil, ktorý by sa mal v najbližších dňoch aj vymeniť
h) Občania z ulice Ohradská sa sťažujú na zlé vyspádovanie miestnej komunikácie
a neriešené odvedenie dažďových vôd z tejto cesty, čo spôsobuje pri každom väčšom
daždi zaplavovanie pozemkov RD a ich vytápanie. Situácie je nutné riešiť komplexne
v rámci celej mestskej časti

Ad 4:

V závere sa poďakoval poslanec Štrba občanom a hosťom za ich účasť. Najbližšie stretnutie
bude dňa 13.5.2014 o 18°°

Zapísal: Štrba

V Žiline 10.4.2014

