
Zápisnica č. 12/2014 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   17.12.2014 

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

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec, Jozef Juriš – poslanci MZ 

15 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Informácia poslancov  

3. Podnety občanov 

4. Záver 

 

Ad1: Dňa 17.12.2014 sa v priestoroch Kultúrneho domu v Trnovom uskutočnilo úvodné 
stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6, na ktorom sa obyvateľom predstavili 
novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 6 Mgr. Anton 
Trnovec a Jozef Juriš. Poslanci predstavili víziu svojej činnosti pre mestskú časť a vyzvali 
občanov, aby predložili svoje podnety na aktuálne volebné obdobie. 
 

Ad2: Poslanec Jozef Juriš poskytol občanom podnety, ktoré mu boli zaslané e-mailom. 
a) Občania, žijúci na ulici Do Stávku, sa sťažujú na pravidelné zaplavovanie cestnej 

komunikácie a priľahlých pozemkov. Je potrebné v krátkom čase doriešiť záchytný žľab 
v hornej časti ulice a zabezpečiť regulovaný odtok dažďovej vody do miestneho potoka. 
 

b) Občania, žijúci na ulici Hornádska, upozornili, že v tejto novej časti do dnešného dňa 
nebolo namontované verejné osvetlenie.  
 

Ad3: Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na zlepšenie ich života v tejto 
prímestskej časti. Väčšina z avizovaných podnetov už bola vznesená v minulosti, žiaľ, nebola 
doriešená, a preto je potrebné, zo strany Mesta, k nim čo najskôr zaujať stanovisko: 
 
a) Občania, bývajúci na ulici Horná Trnovská, žiadajú opätovnú montáž ampliónu 

miestneho rozhlasu pri obchode COOP Jednota Slovensko, s.d. Amplión by mohol byť 
umiestnený na stĺpe pri pani Hlaváčovej.  
 

b) Rovnako požiadali občania o zosilnenie zvuku ampliónu na ulici Dolná Trnovská -  
medzi domami súp. číslo 75, 79. 

 
 



c) Pani Kajsová požiadala o úpravu grafikonu MHD linky č. 24 vo večerných hodinách 
a doplnenie aspoň jedného spoja v čase od 20.00 hod. – 23.00 hod. 
 

d) Občania opätovne žiadajú osadenie žľabu na odvod dažďovej vody z ulice Pod Grendel 
cez ulicu Šenkárovská. Podobný problém už niekoľkokrát nahlasovali aj občania z ulice 
Cintorínska. Je potrebné zabezpečiť odvodnenie tejto komunikácie. Možná varianta by 
bola cez pozemok pána Cisárika.  

 
e) Viacerí občania, zúčastnení na stretnutí, požiadali o informáciu pripravenosti a možnej 

realizácie projektu „Regulácia potoka Trnovka II.etapa“. Pán Sahulčík pripomenul, že 
podľa tvrdení predošlých poslancov, by táto realizácia  mala byť ukončená do konca roka 
2015. Občania zároveň požiadali, aby na nasledujúce stretnutie bola prizvaná fundovaná 
osoba zo SVP, ktorá by podala korektné informácie k tomuto projektu. 

 
f) Občanmi bol podaný podnet na znečistenú a zatrávnenú časť už zregulovanej časti potoka 

v úseku od hasičskej zbrojnice smerom nahor a zaujímali sa, v akom termíne by bola 
možná realizácia čistenia. 

 
g) P. Knapec požiadal poslancov, aby oslovili podnikateľov, ktorí by boli ochotní zriadiť 

predajňu základných potravín v časti Rosinky. Taktiež upozornil na potrebu vybudovania 
spevnenej plochy  pod kontajnermi na separovaný zber a možnosť doplnenia kontajneru 
na odev (ulica Nový domov).  

 
h) P. Košťál upozornil na nevhodné umiestnenie kontajnerov na separovaný zber. Tie boli 

prenesené z ulice Chotárna a umiestnené do cestnej komunikácie ulice Cintorínska, 
pričom pri vjazde z cesty III. Triedy Horná Trnovská v smere jazdy na Dolnú Trnovskú, 
pri odbočke na ulicu Ovocinársku bránia vo výjazde a je ohrozená bezpečnosť občanov, 
ktorý či už idú na pešo, alebo separujú zber. Ich umiestnenie by bolo vhodnejšie na 
ploche pred obchodom.  

 
i) Občania mali záujem o informáciu pripravenosti a možnej realizácie projektu „Chodník 

Trnové“, ako i dlhodobo avizovanej potrebe vybudovania nového Domu smútku na 
cintoríne v tejto mestskej časti.  

 
j) Občania z ulice Dolná Trnovská požiadali o informácie súvisiace so stavebnou uzáverou. 

 
k) Občanmi bol podaný podnet ohľadom čiernych skládok a neudržiavania pozemkov. 

Navrhujú, aby kompetencia o riešení priestupkov, v súvislosti so zákonom o ochrane 
prírody a krajiny, bola prenesená späť na Obvodný úrad životného prostredia SR a nebola 
riešená Mestskou políciou. 

 
l) Pán Ondák požiadal Mesto Žilina o uvoľnenie finančných prostriedkov na modernizáciu 

zariadenia Kultúrneho domu Trnové.  
 

m) Občanmi bol podaný návrh na montáž okien, ktoré by boli namontované z vnútornej 
strany okenných otvorov (hlavná sála KD). Tým, že by pôvodné okná ostali na svojom 
mieste a nové by boli z vnútra doplnené, by sa vyhovelo požiadavke, ohľadom požiarnej 



bezpečnosti, zabezpečila by sa nižšia energetická náročnosť objektu a hlavne silnejšie 
odhlučnenie priestoru od suseda – p. Kubu.   

n) P. Kajsová, členka Slovenského zväzu záhradkárov GLADIOLA MARTIN, požiadala 
vedenie Mesta Žilina o prípadnú finančnú výpomoc, súvisiacu s pripravovanou 
medzinárodnou výstavou gladiol a dálií v Žiline.     

Ad4:      Na záver sa poslanci Mgr. Anton Trnovec a Jozef Juriš poďakovali občanom za ich účasť a 
ukončili stretnutie. Ďalšie stretnutie sa bude konať dňa 13.01.2015 o 18.00 hod. v KD Trnové. 

 

Zapísal: Jozef Juriš 

V Žiline 18.12.2014 

 


