
Zápisnica č. 03/2019 Trnové 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:  11.06.2019 

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

Prítomní:                   Ing. Jozef Juriš, MBA – poslanec MZ 

                                 Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ 

                                 Marian Jánošík – MP Žilina  

                                 8 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie, informácia poslancov 

2. Podnety občanov 

3. Záver 

 

Ad1:Dňa 11.6.2019 sa v priestoroch poslaneckej miestnosti v Kultúrnom dome v Trnovom 

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

MZ Jozef Juriš, Anton Trnovec a Marian Jánošík. V úvode stretnutia poslanec MZ v Žiline Jozef Juriš 

privítal občanov a oboznámil prítomných o riešeniach niektorých podnetov z minulých stretnutí. 

 

- Opravená jama prepadlisko – Horná Trnovská . 

- Plánovanie pokračovania  drobných úprav na miestnom Kultúrnom dome. Oprava schodu – zadný 

vstup. Vyspravenie omietky sokla predného schodiska,  úprava stropu a stien hlavného vstupu.  

- Riešenia údržby a pokračovania výstavby Parku sv. Juraja v Trnovom.  

- Stav a pripravenosť očakávanej výstavby potravín COOP Jednota pri miestnom ihrisku.  

- Občania žijúci na ulici Cintorínska požiadali o zjednosmernenie uvedenej miestnej komunikácie. 

- P. Šenkárová požiadala o osadenie spomaľovacieho pásu (retardéra) na ulicu Ipeľská. 

 

 

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. Danišková požiadala, aby prostredníctvom mesta Žilina bola podaná žiadosť na úpravu koryta 

potoka Trnovka v časti po MŠ Trnové (pri Parku sv. Juraja).  

b) Viacerí občania podali sťažnosť na nedôstojný stav súčasného Domu smútku v Trnovom 

(zaplesnené steny, každá stolička iná, pretekajúca strecha – zatečené steny).  



c) Občania sa rovnako sťažovali na mesto Žilina, ktoré podľa ich názoru nemá záujem o dianie 

v mestských častiach. V meste sa už tretíkrát vymieňajú autobusové zastávky a v Trnovom sú 

stále pôvodné, v meste a na sídliskách sa opravujú chodníky a naše deti chodia po blate – vidina 

realizácie chodníkov nedohľadne, v meste a na sídliskách sa realizujú nadstrešenia kontajnerov na 

separovaný zber, príp. sa začína uvažovať nad zápustnými kontajnermi a na dedine máme 

kontajnery odstavené voľne vedľa miestnych komunikácií, na sídliskách a v meste sa realizuje 

pravidelná zimná a letná údržba, vždy sa začína od mesta a na dedine si ľudia musia pomôcť sami 

atď. Preto sa občania pýtajú vedenia mesta (odboru právneho) či je legislatívne nejaká možnosť 

odtrhnutia sa mestských častí od mesta Žilina?  

d) Obyvatelia ulice Chotárna žiadajú, aby mesto Žilina v spolupráci so spol. SEVAK a.s. riešili 

situáciu ohľadom neskolaudovanej kanalizácie, do ktorej sú občania na základe výzvy spol. 

SEVAK a.s. pripojení, a z ktorej sa majú teraz z titulu neskolaudovania úseku odpájať!  

e) Občania žiadajú od vedenia mesta Žilina a odboru investičného informáciu, v akom stave je 

riešenie zatrubnenia potoka Trnovka, Breznický potok, v časti medzi zastávkami Rakové 

a Bagarova. V uvedenom úseku už vzniklo niekoľko desiatok nehôd a realizácia zatrubnenia by 

umožnila vznik chodníka a súčasne rozšírenie cesty III. triedy. Zatiaľ v danom úseku vznikli „iba“ 

škody na majetku, ale je otázkou času, kedy vznikne horšie nešťastie. Stavba je údajne na SVP 

stavebne povolená od roku 2014. 

f) P. Macháčová opätovne upozornila na zlý technický stav chodníka na ulici Nový domov. 

g) Občania požiadali o úpravu plochy pod autobusovou zastávkou Rakové, prípadne o výmenu 

uvedenej 30-ročnej zastávky. 

h) Pani Kajsová upozornila na suché konáre a stromy, ktoré sa nachádzajú na otočni autobusov.  

i) P. Šenkárová požiadala o osadenie spomaľovacieho pásu (retardéra) na ulicu Ipeľská. 

 

Ad3: V ďalšej časti poslanec poďakoval občanom za účasť. Ďalšie stretnutie občanov, 

v zmysle harmonogramu zasadnutí, bude v utorok 24.9.2019.  

V Žiline dňa 11.7.2019 

Zapísal: Jozef Juriš  

poslanec MZ v Žiline, 

 mobil: +421 905 267 951 , 

 e- mail: jurisza@vekam.sk 


