
Zápisnica č. 1/2015 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   13.01.2015 

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

Prítomní:  p. Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                   p. Jánošík – Mestská polícia Žilina 

16 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Informácia poslanca 

3. Podnety občanov 

4. Podnety občanov zaslané na web: www.trnove.net 

5. Záver 

 

Ad1: Dňa 13.01.2015 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Trnovom uskutočnilo v poradí 
druhé stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6, na ktorom sa zúčastnili poslanec 
MZ v Žiline p. Jozef Juriš a zástupca náčelníka MP Žilina p. Jánošík. V úvode stretnutia 
poslanec privítal všetkých zúčastnených občanov a zaželal im veľa úspechov do roku 2015. 
Zároveň ospravedlnil neúčasť poslanca Mgr. Antona Trnovca na dnešnom stretnutí z dôvodu 
čerpania PN.  
 
 
 

Ad2: Poslanec Jozef Juriš poskytol občanom informácie k niektorým podnetom, ktoré boli 
vznesené na predchádzajúcom stretnutí. Zároveň bola vytvorená pracovná skupina občanov, 
bývajúcich na uliciach Majerská a Brezová. Táto skupina bola oboznámená 
s pripravovanými návrhmi na riešenie dopravnej situácie v uvedenej lokalite. Skupina, ešte 
počas tohto stretnutia, prerokovala 3 varianty navrhovanej dopravnej štúdie. V ďalšej časti 
predniesol poslanec Jozef Juriš žiadosť Trnovského spolku nadšených cvičencov, ohľadom 
prenájmu miestnosti kultúrneho domu, citujem: „ Obraciam sa na Vás ako na poslanca  za 
našu prímestskú časť, ohľadom prenájmu miestnosti v kultúrnom dome v Trnovom. Prenájom 
žiadame poskytnúť v dňoch pondelok, streda a piatok v čase od 18:30 hod. do 19:30 hod. za 
účelom cvičenia aerobic. Za toto cvičenie nepoberáme žiadne finančné príspevky a ani po 
minulé roky tomu nebolo inak. Spolok nadšených cvičencov sme založili v roku 1997 a nikdy 
nebol problém so sálou. Pán Špitálnik nám otváral kultúrny dom. Žiadame v mene aj 
ostatných Trnovských dievčat, aby nám bolo opäť umožnené cvičenie. Pokiaľ by bolo 



potrebné platiť náklady za poskytnuté priestory a energie, nie je to problém, len chceme 
zdôrazniť, že my túto činnosť robíme dobrovoľne a cvičiť chodia hlavne ženy na materskej 
dovolenke, ako i nezamestnané ženy. Za kladné vybavenie žiadosti vopred ďakujeme.“ 

 
 
 

Ad3: Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na zlepšenie ich života v tejto 
prímestskej časti a žiadajú MsÚ v Žiline o zaujatie záväzného stanoviska. 
 
a) p. Knapec požiadal o vyriešenie vzniknutej situácie ohľadom neudržiavania poriadku na 

detskom ihrisku v časti Rosinky. Ihrisko vzniklo pred 5-timi rokmi ako iniciatíva Nadácie 
21. storočia. V tom čase malo svojho správcu, ktorý zabezpečoval úpravu ihriska, zelene 
a tiež zabezpečoval otvorenie a uzamknutie ihriska. Dnes sa o ihrisko nikto nestará 
a začína chátrať. Občania žiadajú, aby správcovstvo nad uvedeným ihriskom prevzalo 
mesto Žilina, príp. jeho odomknutie a uzavretie by zabezpečovala Mestská polícia.  
V ďalšej časti sa p. Knapec venoval dopravnej situácii na križovatke medzi ulicami V. 
Spanyola a Veľkou okružnou. Žiadal opätovné posúdenie zo strany Dopravného 
inšpektorátu zákazu odbočenia vľavo v smere od MsÚ v Žiline a Auparku smerom ku 
križovatke Predmestská.    
    

b) Rovnako požiadali občania o zlepšenie služieb súvisiacich zo zimnou údržbou cesty III. 
triedy, ako i priľahlých miestnych vozoviek v správe spoločnosti Žilinské komunikácie, 
a.s., Žilina. 
 

c) p. Gjabel požiadal o úpravu priestoru na konci ulice Klimovské . Pozemok je pravidelne 
zavážaný odpadmi. Požiadal o vyčistenie a úpravu uvedeného pozemku a zároveň súhlas 
na osadenie značky Zákaz sypania smetí.    
 

d) Občania upozornili na nefungujúce  novozrekonštruované osvetlenie na ulici Majerská 
a na zastávke Rakové. 

              e)  Občania taktiež žiadajú o zrealizovanie a doplnenie osvetlenia v zmysle uvedených miest :                         

                   - ulica Ipeľská - časť ulice v úseku 200 metrov 

                   - ulica Dolná Trnovská v esíčku (chýbajú 2 lampy v najužšom úseku) 

                   - ulica Rakové - časť ulice v úseku 200 metrov 

                   - ulica Do Rovní - celá ulica 

                   - ulica Mikuláša Nigríniho (pri detskom ihrisku) 

                   - ulica Hornádska - celá ulica 

                   - ulica Do Brezičia (pri transformátore) 

                   - ulica Majerská (štrková cesta k zastávke Rosinky) 

                   - prechod z ul. Bagarova na ul. Hanušákova (most cez potok) 



  
 

e) Občania požiadali o úpravu miestnej komunikácie na ulici Cintorínska v priestore pod 
Materskou školou v Trnovom. Komunikácia je prepadnutá a na mieste sa pravidelne 
nachádza väčšie množstvo vody.  Alternatívnou možnosťou by bolo odvodnenie časti jej 
preliačenia.  

 
f) Občanmi obce bola vznesená požiadavka, aj napriek zamietavému stanovisku zo strany 

Mesta ohľadom rekonštrukcie interiéru KD Trnové. Jednalo by sa o opravu existujúcej 
poslaneckej miestnosti. Investícia by nákladovo nepresiahla sumu 1000.-eur a práce, 
súvisiace s touto rekonštrukciou, by si dokázali zrealizovať svojpomocne. Nakoľko 
kapacita tejto miestnosti predstavuje cca 20 osôb, mohli by sa v nej konať (aspoň 
v zimnom období) stretnutia s občanmi. Táto miestnosť je menšia a je možné ju 
v krátkom čase vyhriať na pohodovú teplotu. Taktiež by v miestnosti mohli byť dôstojne 
umiestnené novoschválené symboly obce, ktoré Mesto Žilina slávnostne odovzdalo 
občanom  Trnového dňa 10.11.2014.    

 

g) Na základe podnetu p. Kupčáka by bolo potrebné vykonať obhliadku a následnú 
realizáciu spevnenia brehu pri mostíku cez potok Rosinka. Mostík je umiestnený smerom 
od zastávky Rosinky  ku uliciam Jasmínová, Jašíková, Važská. 

h) Občania bývajúci na ulici Ipeľská (p.Belanik p.Štofik.....) žiadajú zo strany spoločnosti 
SEVAK a.s. o kontrolu a možnosť odvetrania  kanalizácie na uvedenej ceste, nakoľko po 
pripojení do verejnej kanalizácie im do príbytkov vyráža neznesiteľný zápach. 

 
 
Ad.4:  Zo strany prevádzkovateľa internetovej stránky www.trnove.net bola vznesená 
požiadavka o doplnenie tejto zápisnice o podnety, zozbierané na uvedenej stránke, 
ktoré doposiaľ neboli uverejnené: 

 

a) Občanmi ulice Potoky a Ipeľská bol ešte v roku 2014 nahlásený podnet, v ktorom žiadajú 
o prekrytie otvoreného rigola na dažďovú vodu pri hlavnej ceste. Rigol sa nachádza hneď 
vedľa zastávky MHD a keď vodič autobusu nezastaví presne v priestore zastávky, pri 
vystupovaní hrozí cestujúcim pád do rigola. 

b) Zatrubnenie potoka v esíčku medzi zastávkami Bagarova – Rakové : žiadosť o 
poskytnutie informácií ohľadom pripravenosti a následnej realizácie tohto projektu. 
Občania sa zaujímali o nové informácie v súvislosti s pripravovanou reguláciou a 
zatrubnením potoka. Občanom boli naposledy poskytnuté informácie, že 1.8.2014 bolo 
vydané právoplatné stavebné povolenie.  Od tej doby mal prebiehať výber zhotoviteľa 
stavby a následne realizácia. 

c) Občanmi bol nahlásený problém s neznámym páchateľom, ktorý odstraňuje dopravnú 
značku Zákaz vjazdu vozidiel s hmotnosťou nad 3.5 tony. Značka bola doplnená ešte na 
žiadosť bývalého poslanca Jozefa Štrbu. Údajne po dvoch dňoch od osadenia bola opäť 
odstránená. Podľa informácií od občanov na ulici praská vozovka v dôsledku prejazdu 

http://www.trnove.net/


ťažkých vozidiel s drevom. Občania žiadajú opätovne osadiť odstránenú obmedzujúcu 
dopravnú značku na ulici Na Bárek. 

d) Občanmi z ulice Osloboditeľov bola podaná žiadosť o doplnenie dopravného zrkadla, 
nakoľko ide o neprehľadnú križovatku a miesto častých kolízií. V súčasnosti boli v 
križovatke orezané kríky a stromy, čím bola čiastočne sprehľadnená. Je potrebné vykonať 
obhliadku a opätovne zvážiť doplnenie zrkadla.  

e) Občania, ktorí využívajú prepojenie ulíc Rakové - Brezová chodníkom a lávkou cez potok 
Rosinka požiadali o doplnenie chýbajúcich lát a výmenu poškodených a prehnitých lát na 
lávke. 

f) Občanmi bol nahlásený podnet na opravu poškodeného prístreška zastávky MHD 
Rosinky. Zastávku využívajú najviac študenti z Dopravnej akadémie na Rosinskej ceste, 
ktorí ju pravdepodobne ničia. Na zastávke chýba odpadkový kôš, ktorý bol kompletne 
zdemolovaný a v súčasnosti dochádza k poškodzovaniu plechového prekrytia, ktoré z 
jednej strany už chýba. Občania nahlásili aj nevhodné a vulgárne znaky a texty, ktoré boli 
nasprejované na plechové prekrytie.  

g) Doplnenie chýbajúceho dopravného značenia medzi ulicami Na kopci, Za potokom a 
Rakové. Občania požiadali o doplnenie dopravného značenia na uvedených uliciach, 
nakoľko dochádza ku kolíznym situáciám medzi vodičmi. Malo by platiť pravidlo pravej 
ruky, ale občania žijúci na uliciach jazdia podľa zaužívaného pravidla. V mieste je navyše 
veľký betónový múr, ktorý robí križovatku neprehľadnou. 

 

Ad4:      Na záver sa poslanec Jozef Juriš a zástupca náčelníka Mestskej polície v Žiline p. Jánošík 
poďakovali občanom za ich účasť a stretnutie ukončili. Ďalšie stretnutie sa bude konať dňa 10.02.2015 
o 18.00 hod. v KD Trnové. 

 

V Žiline 13.01.2015 

 

Zapísal:  Jozef Juriš -   poslanec MZ v Žiline 

mobil: +421 905 267 951 

 e-mail: vekam@vekam.sk 

 

 

 

mailto:vekam@vekam.sk

