
Zápisnica č. 10/2015 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:            15.12.2015 

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

Prítomní:                    Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                  p. Jánošík – Mestská polícia Žilina                              

                                  16 občanov 

 

Program:  1.  Otvorenie 

2.   Podnety občanov 

3.   Záver 

 

Ad1: Dňa 15.12.2015 sa v priestoroch poslaneckej miestnosti v Kultúrnom dome v 

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

zúčastnili poslanec MZ v Žiline p. Jozef Juriš a zástupca MP Žilina p. Jánošík. V úvode 

stretnutia poslanec ospravedlnil neúčasť kolegu Antona Trnovca a privítal všetkých 

zúčastnených občanov. Rovnako im, nakoľko je to posledné stretnutie v roku 2015, priblížil 

prácu poslancov počas celého roka, zosumarizoval množstvo podnetov, ktoré boli vznesené na 

pravidelných stretnutiach a oznámil ich štádium riešenia.  

 

 

 

Ad2: 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. Moravčík požiadal o zrealizovanie spevnenia krajnice vozovky ulice Ovocinárska. 

Ulica je úzka a pri obchádzaní vozidiel sa často stáva, že auto zíde z vozovky do 

nespevneného brehu žľabu. V prvej fáze bude postačovať makadamový dosyp krajnice.    

 

b) P. Kantorová požiadala o osadenie dopravného zrkadla na rozhranie ulíc Ipeľská 

a Potoky. Pravouhlá zákruta je v dôsledku natiahnutia nepresvitavšej vrecoviny na plote, 

neprehľadná. 

 

 

c) Občania, žijúci v časti ulíc Rakové, Na kopci, požiadali o osadenie dopravnej značky 

„Zákaz státia“ v časti ulice Rakové (v kopci medzi ulicami Za potokom a Na kopci). 

V danom úseku sú autá neustále odstavené na vozovke, čo v zimnom období spôsobuje 

problém pri zimnej údržbe a stým spojený problém prechádzania úseku osobnými autami. 

 



d) P. Stroková požiadala o informáciu, či úsek cesty Rakové, nachádzajúci sa v spodnej časti 

v danej lokalite, je zaradený do pasportizácie zimnej údržby. Má za to, že tomu tak nie je, 

nakoľko k dnešnému dňu uvedený úsek nebol udržiavaný.     

 

e) P. Hošták požiadal poslanca o súčinnosť pri oprave sály v miestnom Kultúrnom dome. 

Miestnosť je často využívaná na usporiadanie karov ako i  iných spoločenských akcií. 

Parketová podlaha v sále je značene poškodená, je potrebné ju prebrúsiť a opätovne 

povrchovo ošetriť. „ Pozn. poslanca: Práce súvisiace s opravou si zabezpečíme 

prostredníctvom VPP pracovníkov a dobrovoľníkov, žiadame o preplatenie nákladov – 

brúsny papier, náter, lak na parkety...“.   

 

Ad4:           Na záver sa poslanec  Jozef Juriš poďakoval občanom za ich účasť a poprial im 

v mene svojom i v mene kolegu poslanca Antona Trnovca veľa úspechov v novom roku 2016.                     

                  Ďalšie stretnutie sa bude konať dňa 2.2.2016 o 18.00 hod. v KD Trnové. 

 

V Žiline 5.1.2016 

 

 

Zapísal:         Jozef Juriš  

            poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: vekam@vekam.sk 
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