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

9.9.2014

Miesto konania:

Trnové, kultúrny dom, 18°°

Prítomní:

Poslanci:

Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček

Hostia:

p.Jánošík, Mestská polícia Žilina,

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 prípravy projektu stavby Materskej školy
v areáli ZŠ a MŠ

b)

Občanom bola poskytnutá informácia o stave projektu „Žilina – Trnové, Trnovka
a Breznický potok, úprava potokov“, ktorého investorom je Slovenský
vodohospodársky podnik, š.p. Piešťany. Na tento projekt je vydané a správoplatnené
stavebné povolenie, v súčasnosti prebieha výberové konanie na zhotoviteľa stavby.
Bezprostredne po jeho ukončení sa plánuje začať realizácia stavby.

c)

Občania boli informovaní o stave a vývoji pozemkových úprav v rámci ROEP.
V súčasnosti prebieha vysporiadanie sa Správy katastra s predloženými
pripomienkami vlastníkov pozemkov k návrhu ROEPu, ktoré by mali byť ukončené
v 10/2014.

d)

Občania boli informovaní o zbere nadrozmerného odpadu a umiestnení
veľkokapacitných kontajnerov v Trnovom a Rosinkách. Zber sa uskutoční v týždni od
6.10 do 13.10.2014. Kontajnery budú umiestnené na uliciach Magočovksá, Horná
Trnovská, Rakové (Nový Domov) a pri futbalovom ihrisku

e)

Občanom boli poskytnuté podrobné informácie, týkajúce sa stavu riešenia ich
podnetov z predošlých verejných stretnutí (podrobnejšie informácie sú na web
stránke www.trnove.net

f)

Poslanec Štrba predložil občanom informáciu o doterajších verejných stretnutiach
poslancov s občanmi. V tomto volebnom období sa do dnešného dňa uskutočnilo 39
verejných stretnutí, ktorých sa zúčastnilo spolu 862 občanov Trnového a Rosinek
a predložili 245 podnetov na riešenie. Niektoré z týchto podnetov boli aj opakované.
Do dnešného dňa sa podarilo vyriešiť približne 70% týchto podnetov, zvyšných 30% je
naďalej v riešení. V rámci celého volebného obvodu č. 6 sa uskutočnilo doteraz 113
stretnutí poslancov s občanmi, zúčastnilo sa ich takmer 2400 občanov Trnového,
Rosiniek, Bytčice a Mojšovej Lúčky.

Ad 3:
a) Občania upozorňujú na zrkadlo v ulici Majerská, na ktoré je obmedzený výhľad kvôli
stromu pri ňom, je potrebné obrezať časť konárov lipy
b) Rovnako občania upozornili na zlý výhľad v križovatke z ulice Rakové na Dolnú Trnovskú,
kde pred zrkadlom je umiestnená jednak dopravná značka a zrkadlo nie je správne
nastavené. Vozidlá pri vchádzaní do križovatky tak zrkadlo nemôžu využiť a vstupujú pri
výhľade priamo do križovatky. Je nevyhnutné vykonať nápravu
c) Občania žiadajú vyriešiť odvod dažďovej vody z ulíc Ondavská, Ovocinárska od domu
Ovocinárov a od lesa Dúbravy. Svoju žiadosť zdôvodňujú tým, že pri väčších dažďoch
všetka dažďová voda steká z uvedených ulíc a miest na križovatku, kde nanáša štrk,
konáre, lístie a ihličie, zeminu a zanáša tak rigoly. Voda tečie po ceste a spôsobuje
zatápanie domov, dvorov a pivníc občanov. Občania žiadajú preto osadenie priečneho
štrbinového žľabu s mrežou pri garážach nad križovatkou ulíc Ovocinárska, Cintorínska
a Šenkárovská. Rovnako žiadajú vybudovať žľab na odvod dažďovej vody z ulice
Cintorínska nad pozemkom pani Česnekovej, nakoľko voda z cesty steká na tento
pozemok a spôsobuje tak podmáčavanie pôdy aj na susediacich pozemkoch
d) Pán Knapec verejne poďakoval pracovníkom a vedenie Správy ciest ŽSK za prístup
a odbornú realizáciu odvodnenia cesty na ulici Bagarova.
e) Občania z Rosiniek požiadali o úpravu a vyčistenie potoka Trnovka od panelov, ktoré sú
umiestnené vo vodnom toku. Panely zužujú priepustnosť vodného toku, ktorý sa pri
väčších dažďoch vylieva na okolité pozemky a zaplavuje ich.
f)

Rovnako požiadali občania o vyčistenie a vykosenie potoka Trnovka v úseku medzi
ulicami Nový Domov a Cintorínska. Tento úsek je dlhodobo neudržiavaný, zanesený
naplaveninami a pri každej väčšej vode sa potok vylieva na okolité pozemky a podmáčava
ich

g) Občania upozornili na nekosené verejné pozemky, ktoré sú pravdepodobne vo
vlastníctve mesta (konkrétne Rakové). Je potrebné informáciu preveriť a vykonať nápravu
h) Občania požiadali poslancov o zabezpečenie vyhlasovania verejných oznamov aj
v podvečerných hodinách, keď prichádzajú z práce domov

Ad 4:

V závere sa poďakoval poslanec Štrba občanom a hosťom za ich účasť. Najbližšie stretnutie
bude dňa 7.10.2014 o 18°°

Zapísal: Štrba
V Žiline 10.9.2014

