
Zápisnica č. 07/2016 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:            13.12.2016 

Miesto konania:         Trnové, poslanecká miestnosť - budova Kultúrneho domu, 18.00 hod.  

Prítomní:                    Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                  Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ 

                                   p. Jánošík – Mestská polícia Žilina 

                                   6 občanov 

 

Program:  1.  Otvorenie 

2.   Informácia poslancov 

3.   Podnety občanov 

4.   Záver 

Ad1: Dňa 13.12.2016 sa v priestoroch poslaneckej miestnosti v Kultúrnom dome v Trnovom 

uskutočnilo stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6, na ktorom sa zúčastnili poslanci 

MZ v Žiline p. Jozef Juriš a Mgr. Anton Trnovec, ako i zástupca MP v Žiline. V úvode stretnutia 

poslanci privítali občanov na stretnutí.  

Ad2: Na úvod boli občanom poskytnuté informácie ku niektorým podnetom, ktoré boli 

vznesené na predchádzajúcich stretnutiach.  

Vznikajúci zápach z kanalizácie na ulici Ipeľská. 

Vznik Denného centra Trnové (Dom ovocinárov) – Občania boli informovaní o začatí stavebných 

prác a úprav priestorov pre Denné centrum.  

Zorganizovaný výlet pre obyvateľov miestnej časti Trnové, Bytčica, Mojšová Lúčka – do Poľska.  

Komunikácie- Reklamácia nekvalitne prevedenej práce prepadliska na ulici Cintorínska bola 

akceptovaná. K náprave dôjde v jarných mesiacoch.      

Parkovanie – Poslanci opätovne  upozornili občanov, aby počas zimnej údržby neparkovali motorové 

vozidlá na miestnych komunikáciách. Týmto počinom zabraňujú realizácii zimnej údržby a rovnako 

bránia prípadnému prejazdu autám záchranných zložiek. Stav budú priebežne kontrolovať príslušníci 

Mestskej polície.  

Vyhlasovanie oznamov –  Poslanci opätovne  požiadali občanov o súčinnosť pri hľadaní nového 

vyhlasovateľa, nakoľko pani Helena Filipová oznámila ukončenie činnosti, súvisiacej s vyhlasovaním 

miestnych oznamov k 01.01.2017.  

KD Trnové - poslanci informovali, že bola vykonaná nová ventilácia a odvetranie v kinosále KD. 

Rovnako oznámili, že riešenie odvetrania cez predné okno, z ktorého vytŕča ventilačné potrubie, je 

v riešení a v najbližšej dobe bude upravené.    



Činnosť poslancov – občanom boli zreprodukované niektoré výstupy z Mestského zastupiteľstva, 

ktoré sa konalo dňa 12.12.2016. – navýšenie finančných prostriedkov do grantového systému a  

poslaneckého fondu, s cieľom zabezpečiť väčšiu fin. podporu v oblasti kultúry, športu a životného 

prostredia.                

  

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. Košťál sa v úvode venoval vzniknutej udalosti v ZŠ s MŠ Trnové – pri ktorej došlo 

k výrubu stromov pri detskom ihrisku MŠ Trnové. Zároveň predložil podklady 

k uvedenému deliktu a požiadal poslancov o zvolanie mimoriadnej RŠ, ktorá sa 

uvedeným skutkom bude zaoberať, ako aj skutočnosti následného nepovoleného 

odvozu drevnej hmoty. P. Kubík sa vyjadril a verejne vyhlásil, že odmieta, aby 

uvedený skutok  bol spájaný s Občianskym združením Trnovské deti majú právo byť 

šťastné.  „Občianske združenie využíva možnosť darovať 2% z daní a jeho hlavným 

cieľom je vytvárať možnosti uplatňovania nových progresívnych foriem a metód 

zavádzaním alternatívnych koncepcií  do výchovno-vzdelávacieho procesu 

s rešpektovaním individuálnych zvláštností, schopností a zručností žiakov, zlepšenie 

materiálno-technického vybavenia Základnej a materskej školy v Trnovom“ – pozn. 

poslanca. 

b) Občania požiadali o informáciu, kto sa podpísal pod preberací protokol pri oprave  

prepadliska na ulici Cintorínska, ktoré bolo vykonané Žilinskými komunikáciami. Aj 

napriek tomu, že uvedené práce boli reklamované a reklamácia uznaná, vznikla 

škoda, ktorú by mal niekto znášať.   

c) Občania opätovne požiadali o kontrolu miestnych komunikácií a cesty III. triedy 

V Trnovom. Popri komunikáciách sa nachádzajú kamene, ktoré ohrozujú bezpečnosť 

CP a v nadväznosti na skutočnosť, že sa jedná o komunikácie s kódom 22, by mali 

byť odstránené (podnet na MP v Žiline). 

d) Rovnako občania požiadali Mestskú políciu, aby častejšie dozerali na poriadok v tejto 

mestskej časti a vykonávali častejšie obchádzky. 

e) P. Kantor požiadal o opravu, resp. výmenu, umelého povrchu multifunkčného ihriska, 

ktoré sa nachádza v areáli školy.  

f) Občania požiadali o vykonanie štátneho stavebného dohľadu v časti IBV Záhumnie, 

nakoľko majú za to, že na stavebné činnosti, ktoré v uvedenej lokalite vykonávajú 

(výstavba nehnuteľností,  spevnených plôch, komunikácií, položenie inžinierskych 

sietí...) , nemajú majitelia patričné povolenia. 

g) Rovnako prítomní požiadali poslancov, aby informovali občanov skôr 

o poslaneckých stretnutiach, ako v deň konania, pretože keby sa na dnešné stretnutie 

prítomní nedohodli, neprišiel by nik z radov občanov.  



Ad4: V ďalšej časti poslanci oznámili, že dňa 16.12.2016 sa v priestoroch sály miestneho 

KD bude konať Vianočné posadenie, na ktoré pozývajú všetkých obyvateľov Trnového.  

Následne sa poslanci poďakovali prítomným za ich pripomienky, ktoré adresovali 

poslancom v priebehu roka a ktoré posúvajú kvalitu života v obci Trnové. Zároveň vyjadrili 

prianie, aby sa stretnutí zúčastňovalo viac občanov. Prítomným poďakovali za účasť 

a popriali im krásne prežitie vianočných sviatkov.  

Termín ďalších poslaneckých stretnutí s občanmi na rok 2017 bude zverejnený na 

poslaneckých tabuliach začiatkom roka 2017. 

 

V Žiline 08.01.2017 

 

Zapísal:         Jozef Juriš   

                poslanec MZ v Žiline, 

           mobil: +421 905 267 951 , 

                 jurisza@vekam.sk 

  


