Zápisnica č.1/2013/TR
z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č.6
Žilina – Trnové

Dátum:

15.1.2013

Miesto konania:

Trnové, kultúrny dom

Prítomní:

Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 18 občanov

Hostia:

p.Jánošík, zástupca náčelníka MP Žilina

Program:

1. Otvorenie a privítanie hostí
2. Informácie poslancov
3. Individuálne podnety občanov
4. Záver

Ad1:

Otvorenie a privítanie občanov a hostí uskutočnil predseda občianskeho výboru p.Štrba.

Ad2:

a) Na úvod poslanec Štrba poskytol občanom aktuálne informácie, týkajúce sa aktivít mesta
Žilina
b) Občanom boli ďalej poskytnuté informácie, týkajúce sa vybavovania ich podnetov zo
strany mestského úradu a príslušných inštitúcií, ako informácie týkajúce sa aktuálnych
investičných aktivít na území Rosiniek a Trnového.

Ad3:

a) Pani Mäsiarová podala sťažnosť na príliš vysokú hlasitosť obecného rozhlasu v mieste jej
bydliska, rovnako podala písomnú sťažnosť v tejto veci aj na mestský úrad. Poslanci
podali informáciu, že v najbližších dňoch bude preverený dôvod vysokej hlasitosti a budú
vykonané opatrenia k tomu, aby rozhlas slúžil svojmu účely a neobťažoval občanov. K jej
písomnej sťažnosti pripravuje stanovisko MsÚ
b) Z dôvodu bezpečnosti na ulici Dolná Trnovská a Bagarova žiadajú občania urýchliť práce
na realizácii zatrubnenia potokov a stavbe chodníka v najužšej časti tejto cesty.
V súčasnosti je pešia komunikácia v tomto úseku cesty zvlášť nebezpečná
c) Občania z Rosiniek (ul.Nový Domov) upozornili na chýbajúce nádoby na separovaný zber
a chýbajúce označenie týchto nádob (papierové nálepky sú odlepené a nie všetci občania
vedia, na čo ktorá nádoba slúži). Vzhľadom na zimné obdobie je predpoklad, že označenie
nádob môže byť poškodené alebo chýba aj na iných nádobách, preto by bolo potrebné
urobiť ich opravu v celej mestskej časti. Teraz dochádza k miešaniu odpadu a separácia
neplní svoj účel

d) Pán Knapec upozornil na nefunkčnosť príjmovej skrinky obecného rozhlasu č.49, poslanci
požiadajú o jej bezprostrednú opravu
e) Viacerí občania avizujú problémy pri parkovaní osobných a nákladných vozidiel pri
hlavnej ceste, čo spôsobuje problém jednak zimnej údržbe cesty, ale aj samotnej
prejazdnosti cesty. Poslanec Štrba požiada správcu komunikácie a písomné stanovisko
k tejto situácii tak, aby bola zaistená bezpečnosť a plynulá premávka na ceste III.triedy,
ako aj jej zimná údržba
f)

Pán Ďuriš požiadal o informáciu v súvislosti s kolaudáciou stavby kanalizácie, nakoľko
vzniesol písomnú sťažnosť adresovanú na SEVAK a ObÚ ŽP k poškodeniu majetku počas
realizácie stavby

g) Pán Sučík podal návrh na preventívne opatrenia pre zabezpečenie parkovania na cestách
formou výziev jednak od správcov ciest, ako aj zo strany Mestskej polície
h) Pán Ďurana požiadal o možnosť zverejnenia projektových dokumentácií investičných
aktivít na webe mestskej časti

Ad4:

V závere sa poďakoval poslanec občanom a hosťovi za ich účasť. Ďalšie stretnutie bude
v súlade s harmonogramom stretnutí dňa 12.2.2013 o 18°°

Zapísal: Štrba

V Žiline 03.12.2012

