Zápisnica č. 9/2015 Trnové
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

27.10.2015

Miesto konania:

Trnové, poslanecká miestnosť - budova Kultúrneho domu, 18.00 hod.

Prítomní:

Jozef Juriš – poslanec MZ
Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ
p. Jánošík – Mestská polícia Žilina
15 občanov

Program:

1. Otvorenie
2. Informácia poslancov
3. Podnety občanov
4. Záver

Ad1:
Dňa 27.10.2015 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.
Jánošík. V úvode stretnutia poslanci privítali všetkých zúčastnených občanov a pri príležitosti
mesiaca úcty k starším ich ponúkli malým občerstvením.

Ad2:
Poslanci Jozef Juriš a Anton Trnovec poskytli občanom informácie ku niektorým
podnetom, ktoré boli vznesené na predchádzajúcom stretnutí. Prítomným oznámili súvislosti
s pripravovanou investičnou akciou odvodnenia ulice Šenkárovská. Rovnako bolo občanom
oznámené, že mesto Žilina sa začína pripravovať na zimnú údržbu a požiadali občanov, aby
v tomto čase parkovali svoje motorové vozidlá, pokiaľ možno, v garážach a dvoroch, aby tak
nebránili prejazdu údržbových áut. Na základe minulého stretnutia bola občanom poskytnutá
informácia, ohľadom výrubu stromov v priestoroch školského dvora, ako i dvoch kusov briez
na súkromnom pozemku.
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. Knapec požiadal o riešenie situácie na zástavke Rakové. Križovatka je z časti ulice
Rakové neprehľadná a často tu dochádza ku kolíznym situáciám. Rovnako táto križovatka
slúži ako prechod pre peších z ulíc Nový domov, Hanušáková, Okrajová, Hronská, Do
rovní...... na ulicu Rakové. Občania tadiaľ prechádzajú smerom na sídlisko Vlčince.
V ranných hodinách na tejto zastávke nastupuje do MHD väčšie množstvo detí. Bolo by
potrebné v uvedenom úseku cez hlavnú cestu zrealizovať označený priechod pre chodcov
a natočiť dopravné zrkadlo tak, aby sa zvýšila viditeľnosť áut, prichádzajúcich smerom

z mesta. V minulosti bol tento podnet nahlásený pánom Kubom, no do dnešného dňa
k nemu mesto Žilina nezaujalo stanovisko (zápisnica 6/2015 - pozn. poslanca).
b) P. Knapec ďalej požiadal o výrub brezy, ktorá sa nachádza na mestskom pozemku, blízko
zastávky Rosinky, na ulici Nový domov. Breza svojou korunou zasahuje do elektrického
vedenia a jej korene sú umiestnené priamo nad plynovým vedením.
c) P. Gjabel požiadal vedenie mesta Žilina, aby bol častejšie pristavovaný veľkokapacitný
kontajner a zároveň na dlhší časový úsek ako 1 týždeň.
d) P. Danišek požiadal o doplnenie verejného rozhlasu na ulicu Ondavská
e) a zároveň požiadal o informáciu, či je možné zrealizovať kanalizáciu na ulici Ondavská.
f) P. Kuba požiadal o umiestnenie dopravnej značky „Zníženie rýchlosti“ pri vstupe do
Trnového smerom cez poľnú cestu z Rosiny – ulica Chotárna, príp. umiestnenie
spomaľovacieho pásu pred pohostinstvom Chotárik.
g) P. Boľo st. požiadal poslancov, aby zabezpečili letnú aj zimnú údržbu ulice Chotárna:
„Okolité plochy vedľa cestnej komunikácie, napriek tomu, že sú mestské, ešte neboli
mestom kosené ani inak udržiavané“.
h) p. Kubík požiadal o zmenu povrchu (zdrsnenie) asfaltovej plochy 49°12'19.29"N
18°46'37.79" na ulici Dolná Trnovská, v úseku zvanom ako „esíčko“, nakoľko v tomto
úseku vznikajú často dopravné nehody, autá končia v miestnom potoku, čomu nezabránili
ani namontované zvodidlá, (pozn. poslanca – momentálne v danom úseku prebiehajú
prípravné práce, súvisiace s reguláciou a zatrubnením potoka, čím dôjde k rozšíreniu
vozovky a zvýši sa bezpečnosť daného úseku)
i)

p. Kanpec ďalej upozornil, že v tomto úseku vodiči často nedodržujú rýchlosť a požiadal
o umiestnenie stacionárneho radaru.

j)

P. Košťál požiadal o prepojenie vyhlasovacích zariadení tak, aby vyhlasovnie miestnych
oznamov mohol zabezpečiť samotný Mestský úrad. Nakoľko ide, vo väčšine prípadov,
o nové vyhlasovacie pulty, má za to, že technicky je možné danú požiadavku zabezpečiť.

k) Občanmi bol opätovne podaný podnet, ohľadom čiernych skládok a neudržiavania
pozemkov v súkromnom vlastníctve. Navrhujú, aby kompetencia o riešení priestupkov,
v súvislosti so zákonom o ochrane prírody a krajiny, bola prenesená späť na Okresný úrad
odbor starostlivosti o životné prostredie a nebola riešená Mestskou políciou.
l)

P. Košťál požiadal, aby sa vedenie Mesta Žilina skúsilo zaoberať zmenou VZN, ktorá
súvisí s údržbou zelene na súkromných pozemkoch. V prípade, že by majitelia, aj napriek
výzvam Mestského úradu v Žiline nereagovali a svoju povinnosť, súvisiacu s údržbou
plôch nezrealizovali, spravilo by tak Mesto Žilina prostredníctvom firmy, ktorá túto
službu zabezpečuje a náklady, súvisiace s týmto úkonom by sa následne vlastníkom
prefakturovali.

m) P. Hošták upozornil na havarijný stav kotolne KD a zároveň upozornil, že pokiaľ mesto
urýchlene nepristúpi k oprave, môže dôjsť k prerušeniu dodávky tepla v miestnom
Kultúrnom dome.

Ad4:

Na záver sa poslanci Jozef Juriš a Anton Trnovec poďakovali občanom za ich účasť a
ukončili stretnutie. Ďalšie stretnutie sa bude konať dňa 15.12.2015 o 18.00 hod. v KD
Trnové.

V Žiline 05.11.2015

Zapísal:

Jozef Juriš

poslanec MZ v Žiline

mobil: +421 905 267 951
e-mail: vekam@vekam.sk

