
Zápisnica č. 04/2017 Trnové 

 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:            27.06.2017 

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

Prítomní:                    Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                  Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ 

                                  Marian  Jánošík – Mestská polícia Žilina 

                                  13 občanov 

Program:  1.  Otvorenie, informácia poslancov 

2.   Podnety občanov 

3.   Záver 

Ad1: Dňa 27.06.2017 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, Mgr. Anton Trnovec a zástupca MP v Žiline. V úvode stretnutia poslanci 

privítali občanov a oboznámili ich so stavom niektorých podnetov z minulých stretnutí. 

- Občania boli informovaní o schválenej  rozpočtovej zmene vo výške 125.000.-eur, súvisiacej 

s výstavbou chodníka. Chodníky v mestskej časti Trnové budú realizované v I. etape popri ZŠ 

smerom k vstupu do MŠ Trnové + zastávka smerom do Žiliny. V nadväznosti na túto opravu  časti 

chodníka by malo byť opravené aj oplotenie s priľahlým múrikom. V II. etape bude realizovaný 

chodník od stánku pekárne Ďuroška smerom ku Kultúrnemu domu a v III. etape od stánku pekárne 

Ďuroška smerom na Dielec. 

- Na konci letného obdobia budú v Trnovom realizované opravy povrchov  miestnych komunikácií-  

1. opätovná oprava prepadnutej vozovky – ulica Cintorínska 2. Oprava vozovky – ulica Mládeže 

- Počas letných prázdnin bude vykonaná oprava časti vozovky III. triedy (v správe ŽSK) – smerom 

zo Žiliny do miestnej časti Rosinky (po park Rosinky). 

- Počas letných prázdnin bude realizovaná oprava lavičiek pri miestnom futbalovom ihrisku. 

- V mesiaci august 2017 je naplánované slávnostné otvorenie nového Denného centra pre seniorov, 

ktoré sa bude nachádzať v zrekonštruovaných priestoroch Domu ovocinárov v Trnovom. 

- Občania boli informovaní o uskutočnenej obhliadke, ktorej sa zúčastnili zástupcovia Mestského 

úradu, Dopravného inšpektorátu a poslanci za volebný obvod č.6 a na ktorej bolo vyznačenie 

križovatky Magočovská, Do Brezičia, Hornádska a riešené prípadné doplnenie spomaľovacích 

pruhov na ulici Brezová. Zároveň bolo riešené odstránenie nepovoleného zvislého dopravného 

značenia s vyznačením súkromného parkovania.  



- Počas letných mesiacov bude v ZŠ s MŠ Trnové prebiehať výmena okien a úprava interiérových 

častí. Rozpočtovou zmenou boli zabezpečené finančné prostriedky na nákup oplotenia medzi MŠ 

a ZŠ Trnové. Realizácia bude zabezpečená svojpomocne – členmi RŠ – p. Dušan Výboch... 

- Z  pohotovostného fondu poslancov bola vyčlenená časť finančných prostriedkov, ktoré 

budú použité na štúdiu a následnú projektovú dokumentáciu cyklotrasy a hlavného 

chodníka pre peších v časti od miestneho kostola cez Úboč smerom na Vlčince a centrum 

mesta. Zároveň, súčasťou projektu je aj prístupová komunikácia a parkoviská 

k pripravovanej stavbe nového Domu smútku. 

- Občania boli dopytovaní, či majú záujem o výjazdové zasadnutie Mestského zastupiteľstva, ktoré 

by sa uskutočnilo v KD Trnové.   

  

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 súhlasili so zorganizovaním avizovaného výjazdového zasadnutia  MZ, ktoré by sa 

uskutočnilo v miestnom Kultúrnom dome v Trnovom. 

b) P. Boľová požiadala poslancov o zabezpečenie prekrytia časti exteriérového schodiska 

vedúceho z jedálne ZŠ smerom k výdajni stravy MŠ v Trnovom. 

c) Občania kritizovali kvalitu vyhlasovania miestnych oznamov, ktoré je centralizované z budovy 

MÚ v Žiline. Oznamy sú vyhlasované hneď po zaznení gongu a občania si nestihnú vypočuť 

oznam. Bolo by vhodné pred vyhlásením pustiť dlhšiu skladbu, tak, ako bolo zaužívané 

v minulosti. Rovnako občania požiadali o vyhlasovanie oznamov po 16,00 hod., nakoľko v tom 

čase sa väčšina obyvateľov nachádza v práci. „Najlepším riešením by bolo vrátiť sa k starému 

spôsobu vyhlasovania a priplatiť vyhlasovateľovi pár eur, aby bola práca aspoň čiastočne 

ohodnotená“ dodali občania.   

d) P. Danišek požiadal o doplnenie bodu verejného osvetlenia na ulici Ondavská. 

e) Občanmi bol opätovne nahlásený výtlk na vstupnej komunikácii v kopci na miestny cintorín. 

(Pokiaľ nebude problém odstránený zo strany správcu  - spoločnosti Žilbyt, s.r.o. do konca 

prázdnin, bude oprava zabezpečená sponzorsky cez miestnu kamenársku firmu VEKAM s.r.o.– 

prísľub poslanca).  

f) Poslanci boli upozornení na prebiehajúce stavebné konanie, pri ktorom má byť na území 

mesta Žilina vložených do zeme 50 km optického kábla. Oznámenie viselo na úradnej tabuli 

mesta Žilina len dva dni. Napriek tomu, že stavebne dotknutou oblasťou má byť aj mestská 

časť Trnové, občania boli znepokojení a majú za to, že boli dotknuté ich vlastnícke práva, 

nakoľko neboli o prebiehajúcom konaní informovaní. Zároveň sa im zdá nelogické, že mesto 

Žilina plánuje v Trnovom, konečne, vybudovať chodník, ktorý bude touto realizáciou  

narušený a následne opravovaný. 

 



g) Občania požiadali o zorganizovanie stretnutia so zástupcami firmy  KOREX – Peter Imre 

             Adresa: Budovateľská 607/58, 08701 Giraltovce + účasť vedúcej stavebného odboru MÚ v      

             Žiline. 

h) Občania opätovne požiadali o preasfaltovanie a opravu časti vozovky cesty III. triedy pri vstupe 

z ulice Rosinská na ulicu Bagarova.  Pri zastávke Rosinky  je vozovka prepadnutá, pri dažďoch  

sa pred ňou sústreďuje väčšie množstvo vody, čím je prakticky znemožnený pobyt v zastávke.     

(Oprava časti vozovky bude realizovaná prostredníctvom ŽSK v letných mesiacoch – poznámka 

poslanca). 

i) Občania požiadali vedenie mesta a odbor majetko-právny, aby vykonali všetky potrebné úkony, 

ktoré by pomohli získať späť park na Rosinkách do vlastníctva mesta Žilina. 

j) P. Boľová a p. Moravčík požiadali poslancov, aby poďakovali p. Kantorovej za reprezentáciu 

školy v súťaži Zlatý Ámos. 

k) Občania opätovne požiadali poslancov, aby poslali žiadosť na Slovenský vodohospodársky 

podnik, š.p. a zabezpečili vyčistenie koryta potoka Trnovka v mestskej časti Trnové.              

(Žiadosť bude zaslaná v priebehu mesiaca júl 2017 – pozn. poslanca.) 

   

Ad3: V ďalšej časti poslanci poďakovali občanom za účasť a popriali im krásne prežitie letných 

dní. Ďalšie stretnutia občanov a harmonogram zasadnutí bude zverejnený na stránke mesta Žilina 

v mesiaci august 2017. Nakoľko je možné, že niektoré z uvedených stretnutí sa bude konať 

v novootvorenom Dennom centre v Dome ovocinárov, poslanci stanovili termíny  na stredu 

v zmysle harmonogramu zasadnutí.  

  

V Žiline 23.07.2017 

Zapísal:         Jozef Juriš   

                poslanec MZ v Žiline, 

           mobil: +421 905 267 951 , 

       e-mail :  jurisza@vekam.sk 

  


