
Zápisnica č. 7/2015 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   22.09.2015 

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

Prítomní:                    Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                   Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ 

                                   p. Tomašec – Mestská polícia Žilina  

                                   6 občanov 

 

Program:  1.  Otvorenie 

2.   Informácia poslancov 

3.   Podnety občanov 

4.   Záver 

5. Podnety občanov zaslané na e-mail vekam@vekam.sk, príp. cez 

elektronickú podateľňu – www.trnove.net 

 

Ad1: Dňa 22.09.2015 sa v priestoroch poslaneckej miestnosti v Kultúrnom dome v 

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

zúčastnili poslanci MZ v Žiline p. Jozef Juriš a Anton Trnovec, ako i zástupca MP Žilina p. 

Tomašec. V úvode stretnutia poslanci privítali všetkých zúčastnených občanov. 

 

 

 

Ad2: Poslanci Jozef Juriš a Anton Trnovec poskytli občanom informácie ku niektorým 

podnetom, ktoré boli vznesené na predchádzajúcom stretnutí. Prítomným oznámili, že 

zápisnice sú uverejnené na stránkach mesta, ako i Trnovskej webovej stránke www.trnove.net.  

Občanom bola oznámená informácia o príprave budovania chodníka v tejto mestskej časti. 

 

 

 

Ad3: 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. Bizoň požiadal poslancov o zaradenie ulíc Hornádska a Šenkárovská do pasportu letnej 

a zimnej údržby.  

  

b) Nakoľko bolo sľúbené občanom žijúcim na ulici Šenkárovská, Na Bárek, Ovocinárska, 

Cintorínska, že ich problém, ohľadom odvodnenia, bude riešený na jeseň roku 2015,  

požiadal p. Bizoň o presnejšie určenie tohto termínu.    
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c) Zároveň p. Bizoň upozornil na dve suché brezy, ktoré sa nachádzajú hneď vedľa 

priestorov školského ihriska. Požiadal o ich odstránenie. Brezy sa nachádzajú na 

súkromnom pozemku – pozn. poslanca. 

 

d) Brezy, ako alergénne stromy, sa  nachádzajú aj v priestore školského areálu. Preto p. 

Bizoň a p. Podhorcová  požiadali správcu Trnovskej webovej stránky, aby uskutočnil 

prieskum, či by občania súhlasili s ich výrubom. 

   

e) p. Podhorcová požiadala o zatrubnenie stoky, vedúcej od  budovy domova dôchodcov 

(ulica Na Bárek). Nakoľko majiteľ budovy vypúšťa obsah ČOV do spomínanej stoky, 

a kapacita ČOV je nedostačujúca, zo stoky sa šíri zápach, ktorý znepríjemňuje život 

ľudom v priľahlých domovoch. 

 

f) p. Nimohaj požiadal o preverenie kvality poklopov splaškovej kanalizácie, ako i prác ich 

osadenia. Nakoľko na minulých stretnutiach bývalý poslanec p. Štrba oznámil občanom 

nekvalitu, ktorá sa v najbližšom období môže prejaviť. Obhliadku je potrebné vykonať, 

kým je na dielo ešte záruka.  

 

g) p. Podhorcová ďalej požiadala o informáciu, či je možné, aby mestské komunikácie 

(poľné cesty), boli zahradené chovateľom dobytka.  

 

h) Občania nahlásili vyvrátenú dopravnú značku "Jednosmerná ulica" ktorá sa nachádza pri 

vstupe na ulicu Majerská. Zároveň požiadali o umiestnenie dodatkovej tabule, ktorá by 

občanov upozornila, že touto ulicou nie je možný prejazd na ulicu Rosinská. 

 

i) p. Bizoň požiadal o opravu výtlkov, nachádzajúcich sa na ulici Hornádska a Cintorínska. 

 

Ad4:           Na záver sa poslanci  Jozef Juriš a Anton Trnovec poďakovali občanom za ich            

                  účasť a ukončili stretnutie. Ďalšie stretnutie sa bude konať dňa 27.10.2015     

     o 18.00 hod. v KD Trnové. 

Ad5:             Podnety občanov zaslané na e-mail vekam@vekam.sk. 

                  p. Kuchárik požiadal o informáciu, kedy bude zhotovené osvetlenie ulice Hornádska. 

Problém neosvetlenej ulice už nahlasoval v minulosti.         

 

V Žiline 2.10.2015 

Zapísal:         Jozef Juriš  

            poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: vekam@vekam.sk 
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