
Zápisnica č. 6/2015 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   09.06.2015 

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  

                                   9 občanov 

 

Program:  1.  Otvorenie 

2.   Informácia poslancov 

3.   Podnety občanov 

4.   Záver 

5. Podnety občanov zaslané na e-mail vekam@vekam.sk, príp. cez 
elektronickú podateľňu – www.trnove.net 

 

Ad1: Dňa 09.06.2015 sa v priestoroch poslaneckej miestnosti v Kultúrnom dome v 
Trnovom uskutočnilo v poradí šieste  stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6, 
na ktorom sa zúčastnili poslanci MZ v Žiline p. Jozef Juriš, p. Anton Trnovec a zástupca MP 
Žilina p. Jánošík. V úvode stretnutia poslanci privítali všetkých zúčastnených občanov. 
 
 
 

Ad2: Poslanci Jozef Juriš a Anton Trnovec poskytli občanom informácie ku niektorým 
podnetom, ktoré boli vznesené na predchádzajúcom stretnutí. Oznámili ukončenie 
pripomienkového procesu, súvisiaceho so zmenou dopravy na ulici Majerská, Brezová. 

Zároveň boli občania informovaní, že cez letné obdobie bude prebiehať rekonštrukcia 
priestorov v budove základnej školy, po ktorej ukončení sa rozšíria kapacitné možnosti 
umiestnenia detí v materskej škole. 
 

 
 
 

Ad3: Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na zlepšenie ich života v tejto        
prímestskej časti a žiadajú MÚ Žilina o zaujatie záväzného stanoviska. 
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a) Občania, žijúci na ulici Potoky a Ipeľská, požiadali o umiestnenie dopravného zrkadla 

v pravouhlej zákrute miestnej komunikácie. Majitelia pozemku, na rohu týchto ulíc, si 
zadovážili nepriehľadný plot, ktorý znemožňuje šoférom mať prehľad o dianí v/za 
zatáčkou. Vzhľadom na úzku cestu na oboch uliciach je možný prejazd vždy len jedného 
auta a tým dochádza často ku kolíznym situáciám, kedy sa v zatáčke čelne stretnú dve 
oproti idúce autá, ktoré sa nemajú ako vyhnúť a jedno z nich musí cúvať. Rovnako 
nebezpečná je situácia pre cyklistov, príp. chodcov, ktorých šofér, kvôli ich menšej 
veľkosti, zbadá ešte neskôr ako auto. Za zatáčkou, na ul. Ipeľská, býva veľa mladých 
rodín s malými deťmi, ktoré sa často hrávajú na ceste pred domami. Osadenie zrkadla by 
vylepšilo prehľadnosť zatáčky a eliminovalo by kolízne situácie, s ktorými sa denne 
stretávajú všetci obyvatelia ul. Ipeľská, keďže neexistuje iný spôsob, ako sa dostať na 
hlavnú cestu. 
  

b) Občania požiadali o umiestnenie závesných odpadkových košov na autobusových 
zastávkach. Najmä ide o zastávky Horná Trnovská, Ovocinárska, Potoky, Dolná 
Trnovská, Bagarova... 
  

c) Viacerí občania sa sťažovali na zle fungujúci verejný rozhlas. Oznamy sú často 
prerušované a neucelené.  

 
 

d) Občania, žijúci v mestskej časti Rosinky, požiadali o : 
- Úpravu miestnej komunikácie – Ulica mládeže. Komunikácia po svojej dĺžke má tvar  

úžľabia, v ktorom sa pri dažďoch sústreďuje väčšie množstvo vody a bahna. Je nutné 
zrealizovať dažďové odkanalizovanie uvedenej cesty do priľahlého potoka a upraviť 
cestu novým asfaltovým kobercom (obr. viď príloha).  

- Zabezpečenie  opravy krajnice pri zastávke Rosinky. Pri dažďoch sa na hlavnej ceste 
(pred autobusovou zastávkou) nahromadí väčšie množstvo vody, čo spôsobuje, že 
ľudia, práve v čase keď prší, nemôžu priestor autobusovej zastávky využívať. 
Na uvedenom  mieste už dochádza aj praskaniu chodníka (obr. viď príloha). 

- Zabezpečenie opravy železobetónového mostíka pre peších. Mostík spája časť 
Rosinky od ulice Nábrežná, smerom k zastávke MHD Rosinky. Mostík je 
v schátralom a zvetranom stave, pričom miestami je obnažená už aj železná armatúra 
(obr. viď príloha).     

 

Ad4:           Na záver poslanci Jozef Juriš a Mgr. Anton Trnovec oznámili občanom harmonogram 
stretnutí v mesiacoch september až december 2015, poďakovali občanom za účasť, popriali pekné 
prežitie letného obdobia a následne stretnutie ukončili. 

 Ďalšie stretnutie sa uskutoční 22.09.2015 o 18.00. hod.  

 

 

 

   



Ad5:          Podnety občanov zaslané na e-mail vekam@vekam.sk, príp. cez elektronickú                                       

                  podateľňu – www.trnove.net  

a) P. Kuba požiadal o zrealizovanie priechodu pre chodcov cez hlavnú cestu. Priechod by  
mal byť umiestnený medzi ulicami Nový domov a Rakové (autobusová zastávka 
Rakové). Križovatka je permanentne využívaná aj pre peších a cyklistov a nakoľko sa 
nachádza za neprehľadnou zákrutou na hlavnej ceste, dochádza často ku kolíznym 
situáciám.  
 

b) Rovnako p. Kuba požiadal o premiestnenie kontajnerov na separovaný zber, 
nachádzajúcich sa na ulici Nový domov. Kontajnery sú často preplnené a odpad z nich 
je rozťahaný až do miestneho potoka. 

 

c) P. Michálek požiadal o doplnenie chýbajúceho osvetlenia na konci ulice 
Hanušáková/Mikuláša Nigriniho. 

 

 
 

 

V Žiline 01.07.2015 

Zapísal: 

              Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: vekam@vekam.sk 
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	Zároveň boli občania informovaní, že cez letné obdobie bude prebiehať rekonštrukcia priestorov v budove základnej školy, po ktorej ukončení sa rozšíria kapacitné možnosti umiestnenia detí v materskej škole.

