Zápisnica č.3/2014/TR
z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6
Žilina – Trnové
Dátum:

11.3.2014

Miesto konania:

Trnové, kultúrny dom, 18°°

Prítomní:
Poslanci:

Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček

Hostia:

Mestská polícia Žilina, p.Jánošík

Občania:

podľa prezenčnej listiny (celkovo 13)

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 dokončení projektu rekonštrukcie cesty
III.triedy (začiatok prác v 12 týždni, ukončenie v 18 týždni)
b) Občanom bola poskytnutá informácia o petícii občanov za osadenie spomaľovačov
rýchlosti na úseku cesty III.triedy medzi zastávkami MHD Bagarova a Dolná Trnovská.
Rovnako boli informovaní o stanovisku vlastníka cesty k predloženej petícii
c) Občania boli informovaní o zbere elektroodpadu a o pripravovanom jarnom čistení
mestských častí (v 14 týždni).
b)

Občanom boli poskytnuté informácie, týkajúce sa stavu riešenia ich podnetov
z predošlých verejných stretnutí

Ad 3:
a) Pani Danišková opakovane požiadala o riešenie odvedenia dažďových vôd z ulíc
Ovocinárska a Ondavská. Poslanci sa s ňou dohodli na spoločnej obhliadke uvedených ulíc
za účelom hľadania spôsobu na vyriešenie problému

b) Pán Bizoň sa zaujímal o stav prípravy projektu materskej školy vzhľadom na nedostatočnú
kapacitu jestvujúcej budovy MŠ. On, ako aj ďalší občania, vyjadrili podporu pokračovaniu
prípravy projektu tak, aby mohli byť uspokojení všetci rodičia, ktoré chcú umiestniť svoje
deti do MŠ
c) Viacerí občania vyjadrili podnet na rokovanie so Slovenskou poštou za účelom zriadenia
pracoviska v kultúrnom dome v Trnovom najmä pre potreby starších občanov. Za týmto
účelom sa uskutoční neoficiálny prieskum verejnej mienky prostredníctvom internetovej
ankety a osobnými kontaktmi s občanmi. Ak bude dostatočný záujem, poslanci budú
iniciovať rokovanie so Slovenskou poštou Žilina
d) Občania sa dotazovali na dokončenie vodorovného dopravného značenia na ceste
III.triedy. Poslanec Štrba ich opätovne informoval ako je uvedené v bode ad2)a).
e) Občan R opakovane upozornil na doteraz nezlikvidovaný biologický odpad z uhynutého
zvieraťa pri ceste I/18 (nachádza sa v rigole vpravo vedľa cesty pred semafórom do
Celolózky, nad parkoviskom predajne Ford) – je treba urýchlene odstrániť kvôli možnej
nákaze!
f)

Pán Sahulčík požiadal o zorganizovanie zberu papiera v mestskej časti prostredníctvom
ZŠ. Rovnako požiadal o umiestnenie štrbinového žľabu na ulici Ovocinárska a opravu,
respektíve výmenu kontajnera na odpad pri kostole a cintoríne (chýba zadná časť nádoby
a odpad z nej vypadáva).

g) Pán Sahulčík informoval o záujme všeobecného lekára vytvoriť ambulanciu v Trnovom.
Poslanci navrhli uskutočniť osobné stretnutie a obhliadku priestorov za účasti lekára, aby
vedel posúdiť vhodnosť priestorov a následne by komunikoval s mestom Žilina
h) Správca kultúrneho domu upozornil, že hasiace prístroje, umiestnené v budove
kultúrneho domu, sú už po záručnej lehote a je potrebné vykonať ich revíziu. Rovnako je
potrebné vykonať revíziu elektrorinštalácie.

Ad 4:

V závere sa poďakoval poslanec Štrba občanom a hosťom za ich účasť. Najbližšie stretnutie
bude dňa 8.4.2014 o 18°°

Zapísal: Štrba

V Žiline 12.3.2014

