
Zápisnica č. 01/2018 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:           20.02.2018 

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

Prítomní:                    Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                  Miloš Tomašec – Mestská polícia Žilina 

                                  7 občanov 

 

Program:  1.  Otvorenie, informácia poslanca 

2.   Podnety občanov 

3.   Záver 

 

Ad1: Dňa 20.02.2018 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 v Žiline. V úvode stretnutia poslanec MZ v Žiline Jozef Juriš  

privítal občanov, ospravedlnil neúčasť poslanca Antona Trnovca a oboznámil prítomných o riešeniach 

niektorých podnetov z minulých stretnutí: 

 

- Podnet na osadenie dopravnej značky „zákaz zastavenia“ pred budov ZŠ – bude vykonaná 

obhliadka za účasti príslušníka DI.  

- Dokončenie opravy ľavej časti vstupného schodiska do budovy KD – na prelome mesiacov apríl-

máj 2018.   

- Zatrubnenie časti rigola popri komunikácii ulice Ovocinárska (p. Smolku) – bude vykonaná 

obhliadka v mesiaci apríl a prípadná realizácia – jar 2018 – v závislosti na investíciách. 

- Odvodnenie časti komunikácie ulice Cintorínska s možnosťou odvodnenia cez pozemok p. 

Hoštáka - bude vykonaná obhliadka v mesiaci apríl a prípadná realizácia – jar 2018 – v závislosti 

na investíciách. 

- Preasfaltovanie ulice Ondavká – jar – leto 2018 v závislosti od fin. zdrojov mesta Žilina. 

- Dobudovanie chodníkov na miestnom cintoríne – zaradené do investičného plánu na rok 2018. 

- Chodník Trnové I. II. etapa – naďalej  prebieha proces majetkoprávneho vysporiadania pozemkov 

+ zahájené práce na 1.stupni stavebného povolenia. 

- V mene futbalového klubu Trnové bola vypracovaná projektová dokumentácia a podaná žiadosť 

na spolufinancovanie - oprava budovy (šatní) pri miestnom futbalovom ihrisku. 

- Na základe podnetov členov RŠ bol vyčlenený rozpočet na opravu dievčenských záchodov v ZŠ 

a realizáciu nadstrešenia chodníka medzi školskou jedálňou a budovou MŠ.  



- Na základe požiadaviek občanov bude na júnové MZ pripravený materiál budú poslanci na 

svojom    

Ad2: Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety a pripomienky na zlepšenie ich života 

v tejto mestskej časti a žiadajú MÚ Žilina o zaujatie záväzného stanoviska. 

 

a) Občania navrhli, aby príslušník Dopravného inšpektorátu a odbor dopravy prehodnotili 

osadenie dopravnej značky Zákaz zastavenia v mieste pred ZŠ Trnové.  

b) Občania požiadali, aby poslanci apelovali na vedenie mesta a zmenili VZN o pohrebných 

službách tak, aby bolo možné pochovávať aj v sobotu.  

c) Občania zároveň požiadali, aby správca cintorínov Žilbyt, s.r.o. zaradil do plánu činnosti na jar 

2018 vybudovanie hlavného a aspoň 1 bočného chodníka pre pochovávanie v novej časti 

cintorína v Trnovom. Momentálne nie je vytvorená žiadna časť pre dôstojné pochovávanie! 

d) P. Bizoň požiadal o preverenie možnej výstavby suchého poldra v Trnovom. Stavba je údajne 

stále stavebne povolená.  

e) Zástupcovia klubu seniorov vzniesli kritiku na fungovanie novovzniknutého denného centra. 

Súčasná vedúca denného centra s nimi nekomunikuje a priestory, ktoré si v minulosti 

v spolupráci s ovocinármi upravovali a udržiavali, dnes využívajú občania, ktorí nie sú 

z mestskej časti Trnové.  

f) Občania požiadali, aby mesto Žilina poslalo žiadosť o opravu výtlku nachádzajúceho sa v časti 

Rosinky na ceste III. triedy – pri detskom ihrisku.  

g) Občania upozornili na zlý a nebezpečný povrch asfaltového ihriska, ktorý sa nachádza 

v priestoroch areálu ZŠ s MŠ Trnové a žiadajú preasfaltovanie povrchu. 

h) Občania opätovne požiadali o opravu miestnej komunikácie – ulica Cintorínska – nanesenie 

novej vrstvy asfaltu a vyspádovanie do priľahlého rigolu. 

i) Občania požiadali o výmenu popraskaného gumeného povrchu v kinosále miestneho KD za 

plávajúcu podlahu – výmera cca 160m2.  

 

  

V Žiline 08.03.2018 

Zapísal:         

                      Jozef Juriš  

             poslanec MZ v Žiline,  

           mobil: +421 905 267 951 , 

        e- mail: jurisza@vekam.sk 

 


