
Zápisnica č. 06/2017 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

Dátum:           25.10.2017 

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

Prítomní:                    Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                  Marian  Jánošík – Mestská polícia Žilina 

                                  8 občanov 

Program:  1.  Otvorenie, informácia poslancov 

2.   Podnety občanov 

3.   Záver 

Ad1: Dňa 25.10.2017 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. 

 

- Nakoľko bolo zo strany občanov vznesených množstvo podnetov na nefunkčný verejný rozhlas, 

poslanci požiadali o komplexnú opravu všetkých hniezd v Trnovom.  

- Na základe podnetu p. Funtíkovej bolo zabezpečené pokosenie niektorých pozemkov v časti 

Rosinky.  

- ZŠ s MŠ Trnové – plánovaná oprava dievčenských WC v novej časti ZŠ a vybudovanie 

nadstrešenia medzi jedálňou a MŠ Trnové.  

- Začatie prác, súvisiacich s opravou chodníka popri miestnej MŠ a ZŠ, by malo byť naplánované 

v ½ novembra. 

- Do konca októbra je naplánované vybudovanie parkoviska pri materskej škole.  

- Na Mestskom zastupiteľstve bola schválená dotácie pre miestne športové kluby: TJ Trnové, DHZ 

Trnové a Stolnotenisový oddiel Trnové. 

- V mesiaci november – zahájenie 1.časti opravy vstupného schodiska do KD.   

 

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) P. Vachanová navrhla, aby vedenie mesta pouvažovalo nad možnosťou zasielania informácií, 

ohľadom odstávky, vody, elektriky a iných verejných oznamov, prostredníctvom SMS správ.  

b) Pani Kajsová upozornila na nefunkčné novovzniknuté Denné centrum v Trnovom. V Trnovom 

je zhruba 300 dôchodcov, ktorí sa majú záujem stretávať, no žiaľ, novovybudované priestory 

v Dome ovocinárov sú doposiaľ zavreté a Denné centrum nemá svojho vedúceho. Občania 



požiadali, aby mesto v čo najkratšom čase zorganizovalo výberové konanie a  oslovilo viacero 

miestnych občanov, ktorí poznajú tunajšie pomery a prostredie. 

c) P. Valko upozornil na nefunkčný rozhlas na ulici Šibeničná. 

d) Zároveň P. Valko požiadal o opravu prepadlín a vozovky pri kanalizačných poklopoch -  na 

ulici Šibeničná a Laborecká. 

e) P. Valko požiadal zástupcu MP v Žiline o zabezpečenie odstránenia vrakov áut z ulice 

Šibeničná. 

f) Občania požiadali o premiestnenie kontajnerov na separovaný zber – kontajnery sa nachádzajú 

na križovatke ulíc Osloboditeľov, Šibeničná a bránia rozhľadu v križovatke, prípadne požiadali 

o osadenie dopravného zrkadla. 

g) Občania upozornili na neustále problémy s parkovaním popri miestnych komunikáciách, 

(ulica-Brezová, Osloboditeľov, Šibeničná...) a požiadali zástupcu MP o častejšiu kontrolu na 

týchto úsekoch. 

h) Občania požiadali o opravu výtlkov na ulici Osloboditeľov – na jej začiatku pri vstupe z ulice 

Pri Celuózke (pred a v podchode).    

i) Občania z ulice Brezová požiadali príslušníkov DI  o prehodnotenie účelnosti zjednosmernenia 

ulice Majerská a požiadali o jej opätovné zobojsmernenie.  

j) Občania opätovne požiadali o posunutie dopravnej značky, na ktorú je momentálne natočené 

zrkadlo. Značka bráni pri výhľade a vychádzaní z ulice Rakové na ulicu Dolná Trnovská (smer 

z Trnového). 

k) Občania opätovne skonštatovali, že najviac zanedbané a neudržiavané sú pozemky vo 

vlastníctve mesta Žilina a opätovne požiadali o úpravu mestského pozemku (odstránenie 

suchých stromov, konárov, náletov, skládok odpadu....) nachádzajúceho sa popri ulici 

Chotárna smer Rosina – E-KN 5547/1.   (Posledný prísľub mesta bol, že práce  budú 

vykonané počas vegetačného kľudu). 

l) Občania opätovne požiadali poslancov, aby zabezpečili všetky potrebné úkony (štúdiu, 

projektovú dokumentáciu, územné rozhodnutie a stavebné povolenie....) súvisiace 

s vybudovaním nového Domu smútku v tejto mestskej časti. 

m) Občania požiadali o informáciu, v akom stave sa nachádza projekt budovania chodníkov 

v Trnovom a zároveň požiadali o preverenie skutočnosti, že ak sa má v miestach, kadiaľ 

povedie chodník realizovať položenie optického kábla, či firma, ktorá uvedenú činnosť 

realizuje sa nemôže finančne, prípadne stavebne, spolupodieľať na uvedenej akcii.    

n) P. Varnay opätovne pripomenul, aby do opráv v r. 2018 bola zaradená oprava vozovky, 

doplnenie odvodňovacích žľabov a doplnenie osvetlenia na ulici Ondavská.  

o) Občania požiadali poslancov, aby zabezpečili prostredníctvom spoločnosti SEVAK – 

dobudovanie vodovodu na ulici Hornádska.  

p) Občania zároveň požiadali o dobudovanie verejného osvetlenia na ulici Hornádska.  

q) Občania opätovne požiadali o prekontrolovanie dažďovej kanalizácie pri miestnej materskej 

škôlke. Z poklopu pri priechode pre chodcov pri dažďoch neustále vyteká voda, ktorá preteká cez 

hlavnú cestu. V zimných mesiacoch môže, na základe uvedeného, dôjsť ku kolíznym situáciám.  



r) Občania požiadali vedenie mesta Žilina, aby si dalo zidentifikovať všetky svoje pozemky. 

s) P. Smolka požiadal o prepojenie zatrubnenia časti rigola nachádzajúceho sa popri ceste 

Ovocinárska. (Je možné dodať len potrubie d300 –cca 25m a práce vie vykonať vo svojej réžii). 

t) Rovnako p. Hošták opätovne pripomenul nutnosť odvodnenia časti ulice Cintorínska. Stále je 

možnosť realizovať odvodnenie cez jeho pozemok, pričom práce vie rovnako zrealizovať na 

vlastné náklady (stačí dodať materiál). 

u) Občania požiadali o informáciu, v akom štádiu riešenia sa nachádza výstavba novej materskej 

škôlky v Trnovom.  

Podnety na Odbor školstva a mládeže: 

v) Občania požiadali o opravu povrchu asfaltu na ihrisku v priestore areálu školy.  

w) Občania a členovia RŠ požiadali o opravu rozpadávajúcich sa komínov na budove MŠ 

v Trnovom. 

x) Občania a členovia RŠ požiadali o zaradenie opravy pretekajúcej strechy na prístavbe ZŠ 

v Trnovom. 

y) Občania požiadali o poskytnutie informácie, v akom stave sa nachádza projekt vybudovania 

parkoviska pre zamestnancov a rodičov pri budove ZŠ v Trnovom (horná časť budovy). 

 

Ad3: V ďalšej časti poslanec poďakoval občanom za účasť a pozval občanov na koncoročno-

Mikulášske posedenie, ktoré sa uskutoční v miestnom KD v Trnovom, v piatok 8.12.2017. Ďalšie 

stretnutie občanov, v zmysle harmonogramu zasadnutí, bude v pondelok 11.12.2017.  

V Žiline 07.11.2017 

Zapísal:         

                      Jozef Juriš  

             poslanec MZ v Žiline,  

           mobil: +421 905 267 951 , 

        e- mail: jurisza@vekam.sk 

 


