
Zápisnica č. 06/2016 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:            08.11.2016 

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

Prítomní:                    Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                  Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ 

                                   p. Jánošík – Mestská polícia Žilina 

                                   5 občanov 

 

Program:  1.  Otvorenie 

2.   Informácia poslanca 

3.   Podnety občanov 

4.   Záver 

Ad1: Dňa 08.11.2016 sa v priestoroch poslaneckej miestnosti v Kultúrnom dome v Trnovom 

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

MZ v Žiline p. Jozef Juriš a Mgr. Anton Trnovec, ako i zástupca MP v Žiline. V úvode stretnutia 

poslanci privítali občanov na stretnutí. Zároveň vyhodnotili akciu, ktorá sa konala v miestnom 

kultúrnom dome (posedenie), pri príležitosti mesiaca úcty k starším. 

 

Ad2: Na úvod boli občanom poskytnuté informácie ku niektorým podnetom, ktoré boli 

vznesené na predchádzajúcich stretnutiach.  

Komunálny odpad – doplnenie kontajnerov na separovaný zber – ulica Potoky. 

Realizácia kruhového objazdu v časti Celulózka – Občania boli informovaní o priebehu prác a 

termíne ukončenia realizácie diela – koniec novembra 2016. 

Vznik Denného centra Trnové (Dom ovocinárov) – Občania boli informovaní o vyčlenení 

finančných prostriedkov na úpravu Domu ovocinárov – t.j. nové Denného centra pre seniorov 

v Trnovom. Súčasťou opravy budú: výmena okien v dolnej časti Domu ovocinárov, výmena 

vstupných dverí, zateplenie stropu, montáž mreží, výmena a realizácia nového kúrenia, oprava 

sociálnych zariadení, kuchyne a doplnenie potrebného mobiliáru. Prenájom Domu ovocinárov bol 

dohodnutý na obdobie 20 rokov.     

Čierne skládky – Poslanci upovedomili občanov o zakúpení fotopascí, ktoré budú náhodne  

rozmiestňované na miestach čiernych skládok na území mesta Žilina.  

Parkovanie – Poslanci upozornili občanov, aby počas zimnej údržby neparkovali motorové vozidlá na 

miestnych komunikáciách. Týmto počinom zabraňujú realizácii zimnej údržby a rovnako bránia 



prípadnému prejazdu autám záchranných zložiek. Stav budú priebežne kontrolovať príslušníci 

Mestskej polície.  

Verejné osvetlenie- v týchto dňoch páve prebieha doplnenie verejného osvetlenia v miestnej časti 

Trnové. Osvetlenie bude doplnené – ulica Rakové 2ks, pri miestnom Dome ovocinárov -1ks, ulica Do 

Rovní – 1ks.  

Chodník Trnové - Vo štvrtok 3. novembra sa predstavitelia vedenia mesta, zástupcovia Slovenskej 

správy ciest a projekčnej kancelárie stretli v mestskej časti Žilina - Trnové. Počas stretnutia 

prechádzali úseky, v ktorých je naplánované vybudovanie chodníkov. Chodník bude v 1. etape a  

prioritne vybudovaný v okolí základnej školy. Žiaľ, nie všetky úseky budú komfortné, nakoľko 

požadovaná šírka cesty a blízkosť oplotení k nej, sú nedostatočné. Verím, že na budúci rok začneme a 

zrealizujeme prvý úsek chodníkov smerom od základnej školy do Žiliny, aj do Trnového,“ informoval 

poslanec Jozef Juriš. 

Vyhlasovanie oznamov – Pani Helena Filipová oznámila ukončenie činnosti súvisiacej 

s vyhlasovaním miestnych oznamov k 01.01.2017. Týmto poslanci za miestnu časť žiadajú občanov, 

ktorí majú záujem o uvedenú činnosť, aby tak učinili a informovali príslušné oddelenie MÚ v Žiline, 

prípadne samotného poslanca Jozefa Juriša. 

DHZ Trnové - Z poverenia Mestského úradu v Žiline budú dobrovoľní hasiči z Trnového vykonávať 

protipožiarne kontroly nebytových priestorov dňa 12.11. a 13.11.2016 v čase od 14:00 hod. na 

uliciach: Rakové, Za potokom, Na kopci, Nový domov, Hronská ,Do Rovní, Bagarova, Hanušákova, 

Okrajová, Dolná Trnovská od ul. Potoky smerom na Žilinu. Kontrolné skupiny budú mať poverenie na 

vykonanie kontroly z Mestského úradu v Žiline. 

 

Ad3: Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na zlepšenie ich života v tejto    

prímestskej časti a žiadajú MÚ Žilina o zaujatie záväzného stanoviska. 

 

a) P. Danišková požiadala o výrub stromu – ulica Ovocinárska 27.  

b) V súvislosti s realizáciou kruhového objazdu v časti Celulózka, občania požiadali 

o dorobenie chodníka medzi predajňou Autodiely Hreus a chodníkom smerom od 

sídliska Vlčince (popri múre pána Kupčáka). 

c) Občania požiadali o doplnenie kontajnerov na separovaný zber – PLASTY na 

stojiskách Bagarova a pri futbalovom ihrisku.   

d) Občania opätovne požiadali o zrealizovania verejného osvetlenia na ulici Hornádska! 

e) Občania požiadali poslancov, aby oslovili správcu Trnovskej webovej stránky 

a miestnu vyhlasovateľku a zabezpečili skoršie vyhlasovanie oznamov, súvisiacich 

s odstávkou vody a dodávky el. energie. 

f) Pani Danišková už po niekoľkýkrát požiadala o zrealizovanie (dopojenie) 

odvodňovacieho žľabu z ulice Cintorínska na ulicu Ovocinárska. Uvedený úsek má 



dĺžku cca 35m, čo podľa jej názoru nemôže predstavovať pre mesto Žilina takú veľkú 

finančnú záťaž. Zároveň poukázala na fakt, kde mesto Žilina vyčlení 150.000.- eur na 

pomoc občanom, ktorí si voči mestu neplnia svoje povinnosti  a slušní občania, ktorí 

si voči mestu Žilina plnia všetky svoje povinnosti, sa nemôžu dočkať pomoci aj 

niekoľko desiatok rokov. 

g) Občania upozornili na nekvalitne prevedenú prácu zo strany Žilinských komunikácií. 

Po dlhých rokoch sa obyvatelia dočkali prác na ulici Cintorínska (pri miestnej MŠ) 

avšak uvedená práca nevyriešila požiadavku a problém, ktorý avizovali. Väčšie 

množstvo vody sa na spomínanej ulici a v pôvodnom úseku naďalej zdržiava! Na zlý 

postup upozorňovali pracovníkov aj poslanci a občania počas realizácie, no 

pracovníci Žilinských komunikácií ich upozornenie nerešpektovali.  

h) P. Bizoň opätovne požiadal poslancov, aby oslovili spoločnosť Žilbyt, ktorá spravuje 

školské areály a zabezpečili výrub starých briez a výsadbu nových stromov 

v priestore školského dvora. Rovnako opätovne upozornil na vysoké tuje 

nachádzajúce sa v školskom areáli popri hlavnej ceste Dolná Trnovská. Ich vrcholce 

zasahujú až do el. vedenia. Na uvedenú skutočnosť v minulosti upozorňoval aj p. 

Košťál.   

i) Občania požiadali poslancov o pomoc pri organizácii výletu pre seniorov, ktorý sa 

má uskutočniť v mesiaci november. Na poslancov bola vznesená požiadavka 

zabezpečenia dopravy smer Žilina - Poľsko, Jablonka, Kysuce-Stará Bystrica.    

 

Ad4: V ďalšej časti poslanci poďakovali občanom za účasť. Ďalšie stretnutie sa bude konať 

dňa 13.12.2016 o 18.00 hod. v KD Trnové. 

V Žiline 20.11.2016 

Zapísal:         Jozef Juriš   

                poslanec MZ v Žiline, 

           mobil: +421 905 267 951 , 

                 jurisza@vekam.sk 

  


