Zápisnica č.02/2011/TR
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6

Dátum: 		15.02.2011
Miesto konania: 	Trnové, kultúrny dom
Prítomní: 		Ing.Jozef Štrba, 31 občanov
Program: 	1. Otvorenie
		2. Informácie poslanca
3. Interpelácie občanov
		4. Záver
Ad1: 	Otvorenie a privítanie občanov uskutočnil predseda občianskeho výboru p.Štrba. Na stretnutí privítal aj zástupcov spoločenských organizácií, ktoré vyvíjajú svoje aktivity v tejto mestskej časti 
Ad2:	Poslanec MZ p.Štrba informoval občanov o riešení ich podnetov, ktoré boli vznesené na predošlom stretnutí nasledovne       
-	Úprava nástupných a výstupných miest na autobusových zastávkach pri priekopách tak, aby nástup aj výstup cestujúcich bol bezpečný – riešenie bude zabezpečovať mesto Žilina 
- 	Nefunkčný obecný rozhlas – na základe listu, ktorý bol adresovaný na primátora mesta, bol preverený stav rozhlasu a vo svojej odpovedi primátor konštatuje, že rozhlas je naozaj schátralý a jeho sprevádzkovanie bude realizované po schválení rozpočtu mesta na rok 2011
-	Problémy s verejným osvetlením – na základe podnetu poslanca informoval listom primátor mesta, že bola vykonaná kontrola VO a bola konštatovaná jeho plná funkčnosť. V prípade akejkoľvek poruchy je potrebné volať dispečing (041/ 5055699, 041/ 7234290)
- 	V miestach autobusových zastávok je potrebné vyznačiť prechody pre chodcov vodorovným aj zvislým dopravným značením – bude realizované na ceste III.triedy po realizácii kanalizácie a spätnej úprave vozovky. Značenie zabezpečí správca komunikácie
- 	Upchaté priepusty, k čomu došlo splavením zásypových materiálov pri realizácii kanalizácie; pri realizácii kanalizácie dochádza k poškodzovaniu majetku občanov (vstupy na pozemky, dlažby, oplotenia) – na základe listu poslanca upozornilo mesto Žilina listom zo dňa 15.2.2011 zhotoviteľa kanalizácie na dôsledné plnenie zmluvy o dielo, z ktorej vyplýva povinnosť odstraňovať nedostatky, ktoré pri stavebných prácach vzniknú 
- 	Problém pripravovanej spaľovne v Mojšovej Lúčke – občania Trnového a Rosiniek vyjadrujú svoj nesúhlas s realizáciou spaľovne podpisovaním spoločného stanoviska s občanmi  Mojšovej Lúčky, ktoré bude adresované na Ministerstvo životného prostredia a mesto Žilina
-	Zimná údržba miestnych komunikácií – o tomto probléme informoval osobne poslanec prednostu MsÚ Žilina
- 	obyvatelia Brezovej ulice upozorňujú na nedodržiavanie rýchlosti vozidiel na Brezovej ulici a navrhujú osadiť v nej 3ks retardérov s možnosťou prechodu imobilných – v tejto veci je potrebné zo strany odboru dopravy MsÚ navrhnúť a zabezpečiť umiestnenie retardérov (ide o miestnu komunikáciu) 
-	Realizácia detského ihriska (podnet Materského centra) nebude v najbližšej dobe možná zo zdrojov mesta, bude potrebné hľadať iné možnosti financovania a realizácie
-	Problematika komplexnej opravy kultúrneho domu – ide o obsiahlejšiu oblasť a je potrebné spracovať posúdenie aktuálneho stavu a projektovú dokumentáciu
-	 Prechod chodcov zo sídliska Vlčince na Rosinky (prepojenie ulíc Rosinská a Brezová) – je potrebné zo strany mesta spracovať projektovú dokumentáciu a identifikáciu vlastníckych vzťahov
- 	p.Štrba informoval prítomných o záujme prenájmu priestorov bývalej predajne mäsa. Občania nie sú proti takémuto využívaniu priestoru KD, požadujú však zabezpečiť splnenie všetkých hygienických a veterinárnych podmienok a čistotu priestoru pre ambulanciou a KD
-	Občania boli informovaní o možnosti zúčastniť sa hlasovania o najlepšiu knihu Horného Považia 
Ad3:	Občania predniesli poslancovi nasledovné podnety, ktoré je potrebné riešiť
	V ulici Ovocinárska nie sú realizované žiadne inžinierske siete (vodovod, kanalizácia, elektrika, plyn). Občania sa zaujímajú, kedy má mesto v pláne realizovať infraštruktúru v tejto ulici
	Občania majú záujem o častejšie a priebežné umiestňovanie veľkokapacitných kontajnerov, čo by zabránilo vznikom čiernych skládok

Občania upozorňujú na spustošené a zanedbané detské ihrisko na hornom konci Trnového (ul.Skotňa). Je potrebné preveriť, kto je správcom resp.vlastníkom ihriska a požiadať ho o nápravu.
Ad4:	Poslanec Štrba sa prítomným poďakoval za účasť



Zapísal: Štrba




