
Zápisnica č. 2/2015 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

Dátum:   10.02.2015 

Miesto konania:  Trnové, budova Kultúrneho domu, 18.00 hod.  

Prítomní:                    Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                   Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ 

                                   kpt. Miloš Tomašec  – Mestská polícia Žilina 

14 občanov 

Program:  1. Otvorenie 

2. Informácia poslanca 

3. Podnety občanov 

4. Podnety občanov zaslané na e-mail vekam@vekam.sk 

5. Záver 

 

Ad1: Dňa 10.02.2015 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Trnovom uskutočnilo v poradí 
tretie  stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6, na ktorom sa zúčastnili poslanci 
MZ v Žiline p. Jozef Juriš a Anton Trnovec, ako i zástupca MP Žilina p. Tomašec. V úvode 
stretnutia poslanci privítali všetkých zúčastnených občanov. 
 

 
Ad2: Poslanec Jozef Juriš  poskytol občanom informácie k niektorým podnetom, ktoré boli 

vznesené na predchádzajúcom stretnutí. Zároveň poslanec Mgr. Anton Trnovec poskytol 
občanom informácie ohľadom pripravenosti projektov : 

1.  Žilina – Trnové, Trnovka a Breznický potok, úprava potokov 

            2. Žilina – Trnové, úprava toku Trnovka pri ZŠ 

            3. Žilina – Trnové, vybudovanie poldra na Trnovke 

 
 

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) V úvode podnetov požiadali občania o prešetrenie nelegálnej skládky, ktorá vznikla na 

súkromnom pozemku nad ulicou Do Stávku. Na pozemku sa nachádzala unížená časť, 
ktorá bola zasypaná stavebným odpadom. Z titulu vzniku tejto skládky momentálne 
dochádza k väčšiemu zaplavovaniu miestnej komunikácie. 



b) p. Danišek požiadal poslancov, aby preverili možnosť dobudovania sietí na ulici 
Ondavská (kanalizácia, plyn). Rovnako požiadal, aby v prípade zimnej údržby bola 
vykonaná  kompletne na celej ceste, nielen po budovu patriacu Mestskej polícii.  

c) p. Sahulčík pripomienkoval zmenu grafikonu linky č. 24. Požiadal, aby bol posunutý 
odchod spoja, ktorý odchádza zo zastávky žel. stanica, o 5min. Odôvodnil to tým, že sa 
stávajú prípady, keď autobus, idúci smerom zo Strážova okolo polikliniky na 
Bratislavskej ceste, má meškanie a cestujúci, idúci touto linkou, nestihnú prípoj, nakoľko 
šofér odchádzajúceho autobusu nečaká na príchod svojho kolegu.    
 

d) Občania opätovne upozornili na nefungujúce  novozrekonštruované osvetlenie na ulici 
Majerská (konkrétne Majerská 31). 
 

e) Nakoľko v poslednej dobe vzrástol záujem občanov o prenájom KD v Trnovom za 
účelom usporiadania spoločenských posedení príp. karov, žiadame Mesto Žilina 
o výmenu nefungujúceho zariadenia na výrobu TUV (bojler).  

 
f) Občanmi obce bola vznesená sťažnosť na premnoženú diviačiu zver v miestnej časti 

Trnové. Tá sa čoraz častejšie pohybuje v obytnej časti a je nutné v čo najkratšom čase 
zabezpečiť odstrel. V zmysle zaslaných podnetov sa najčastejšie diviaky nachádzajú 
v obytnej časti na uliciach: Cintorínska, Potoky, Dolná Trnovská, ale i čoraz častejšie 
vybiehajú na hlavnú cestnú komunikáciu, kde môžu zapríčiniť nehodu.    

 
 

Ad.4:  Poslanec Jozef Juriš informoval o podnete, ktorý bol zaslaný občanom miestnej časti na 
e-mailovú adresu vekam@vekam.sk  

 

a) Na  pozemku v Trnovom, nachádzajúcom sa na ulici Dunajská, ktorého právny stav  je 
evidovaný na LV č.3301,  parcelné číslo 1538/71, 1538/72, bola vybudovaná cestná 
komunikácia s asfaltovým povrchom. Nakoľko uvedená stavba, bola zrealizovaná bez 
súhlasu majiteľov, máme za to, že sa jedná o „čiernu stavbu“ a je potrebné, zo strany 
mesta Žilina, vykonať štátny stavebný dohľad na mieste samom a zaujať stanovisko.  

Ad5:      Na záver sa poslanci  Jozef Juriš a Anton Trnovec poďakovali občanom za ich účasť a 
ukončili stretnutie. Ďalšie stretnutie sa bude konať dňa 07.03.2015 o 18.00 hod. v KD Trnové. 

V Žiline 18.02.2015 

Zapísal:   Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

   mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: vekam@vekam.sk            
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