
Zápisnica č. 3/2015 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

Dátum:   10.03.2015 

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

Prítomní:                    Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                   Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ 

                                   Marián Jánošík – zástupca MP v Žiline 

15 občanov 

Program:  1. Otvorenie 

2. Informácia poslanca 

3. Podnety občanov 

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

5. Záver 

 

Ad1: Dňa 10.03.2015 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Trnovom uskutočnilo v poradí 
štvrté  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. Jánošík. V úvode 
stretnutia poslanci privítali všetkých zúčastnených občanov. 
 

 
Ad2: V nasledujúcej časti poslanci Jozef Juriš a Mgr. Anton Trnovec  poskytli občanom 

informácie, týkajúce sa aktivít mesta Žilina, a zároveň sa vyjadrili  ku niektorým podnetom, 
ktoré boli vznesené na predchádzajúcich stretnutiach.  

 
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 žiadala poslancov o informáciu, súvisiacu s termínom možnej realizácie 

jednostupňového projektu, ohľadom protipovodňovej ochrane ulíc Pod Grendel, 
Šenkárovská a Cintorínska. 
 

b) Občania opätovne upozornili na nutnosť vybudovania spevnených plôch a prístreškov nad 
kontajnermi pre separovaný zber.  
 

c) P. Knapec požiadal o premiestnenie 1ks kontajnera na obnosené odevy od zastávky 
Bagarova na ulicu Nový domov.   

 



d) Občanmi obce bola vznesená požiadavka na doplnenie dopravného značenia na 
križovatke ulíc Hornádska, Cintorínska, Šenkárovská. 

 
e) Občania žiadali o pomoc pri riešení problému s diviačou zverou, ktorá schádza 

nebezpečne blízko k ich obydliam a voľne sa pohybuje po bočných cestách, ako i hlavnej 
ceste. 

 
 

Ad.4:  Podnety, ktoré boli zaslané občanom miestnej časti na e-mailovú adresu 
vekam@vekam.sk  

 
a) Na ulici Osloboditeľov sa už dlhší čas neudržiava zeleň, ktorá  zasahuje do cestnej 

komunikácie. Nakoľko obyvatelia, bývajúci oproti, parkujú svoje vozidlá  na komunikácii, 
je prejazd  v tomto úseku cesty značne zúžený. Majiteľom neudržiavaného pozemku EKN 
2695/1 je mesto Žilina.  

b) Na základe vyššie uvedeného bol vznesený dotaz : „ chcem sa opýtať či je možné niečo 
robiť s permanentne parkujúcimi vozidlami na komunikáciách. Myslím že je to stále väčší 
problém nakoľko ľudia to berú už ako samozrejmosť mať x áut a všetky parkujú na ulici 
prípadne na chodníku“. 

c) Občanom bývajúcim v časti Rosinky, bol nahlásený problém s nefungujúcim miestnym 
rozhlasom (hniezdo č. 79). 
 

Ad5:      Na záver sa poslanci  Jozef Juriš a Anton Trnovec poďakovali občanom za ich účasť a 
ukončili stretnutie. Ďalšie stretnutie sa bude konať dňa 07.04.2015 o 18.00 hod. v KD Trnové. 

V Žiline 16.03.2015 

Zapísal:   Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

   mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: vekam@vekam.sk            

 

mailto:vekam@vekam.sk
mailto:vekam@vekam.sk

