
Zápisnica č.4/2013/ML 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6 

 

Dátum:   2.5.2013 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, základná škola 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, 21 občanov,  

Hostia: npor. Jánošík (Mestská polícia Žilina) 

 

Program:  1. Otvorenie 

  2. Informácie poslancov   

3. Podnety občanov 

  4. Záver 

 

Ad1:  Dnešné stretnutie občanov s poslancami otvoril poslanec Štrba privítaním občanov a hostí. 

Ad2: Na stretnutí poslanec Štrba informoval občanov o riešení ich podnetov z predošlých stretnutí 
a poskytol informácie aj k ich ďalším individuálnym podnetom: 

- Občania boli informovaní o umiestnení veľkokapacitných kontajnerov 

- Občania boli informovaní o očkovaní psov 

Ad3: Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na riešenie, niektoré z nich sú opakované 

vznášané a je potrebné zo strany mesta zaujať k nim stanovisko: 

a) Na základe informácie p.Cisárika z MsÚ o možnostiach riešenia WC pri Dome smútku 

považujú túto vec za neuzatvorenú a očakávajú nejaký návrh riešenia situácie, tzn. realizovať 

rozvod vody až k Domu smútku a samostatnú malú žumpu – v riešení zo strany odboru ŽP 

b) Pani Klocáňová, ktorá obsluhuje miestny rozhlas upozorňuje, že pri poslednej skúške sirén, 

ktorú vyhlasovala na základe žiadosti mesta Žilina v rozhlase, sa buď takáto skúška 

neuskutočnila, alebo siréna nie je funkčná. Je potrebné zo strany odboru CO mesta 

skontrolovať funkčnosť sirény – do dnešného dňa nikto nevykonal kontrolu systému! 

c) V súvislosti so zrušením základnej školy občania upozorňujú, že v budove školy je umiestnená 

ústredňa miestneho rozhlasu a bude potrebné zabezpečiť prístup k miestnosti, kde je 

umiestnený. Rovnako priestory ZŠ slúžia pre občianske aktivity. Aby nedošlo k poškodeniu 

majetku bude potrebné budovu strážiť a minimálne temperovať. Z tohto dôvodu poslanec 

požiada mesto Žilina o stanovisko k prijatým opatreniam na zabezpečenie prevádzky 

budovy počas výluky vyučovania.  



d) Pán Siska požaduje o vydanie súhlasu zo strany mesta Žilina k oprave dier na ulici Lieňová. 

Občania si cestu chcú opraviť sami na vlastné náklady, požadujú však k tomuto súhlas mesta. 

Stanovisko do dnešného dňa nebolo vydané – riešiť odbor dopravy 

e) Na detskom ihrisku je potrebné opraviť alebo vymeniť už zhnité drevené sedačky na 

hojdačkách, opraviť zvary a nátery na oceľových konštrukciách hojdačiek, ktoré sú už tiež 

nebezpečné. Rovnako je poškodené oplotenie detského ihriska. Pred samotnou opravou je 

potrebné urobiť pasportizáciu aktuálneho stavu ihriska – odbor dopravy 

f) V súvislosti s kosením verejných priestranstiev sa občania zaujímajú, ktoré plochy má mesto 

v pláne kosenia, nakoľko mnohé plochy si občania kosia samy a niektoré plochy sa priebežne 

nekosia – odbor ŽP 

g) Občania sa sťažujú na parkovanie vozidiel záhradkárov na miestnych komunikáciách 

a v križovatke nad školou. Súčasne upozorňujú, že parkoviská, ktoré sú určené pre 

záhradkárov, nie sú označené a ani ich nevyužívajú. Žiadajú preto vykonať opatrenia a určiť 

potrebné dopravné značenia tak, vozidlá pri parkovaní neobmedzovali dopravu na 

miestnych komunikáciách. 

h) Retardér, ktorý sa v minulom roku osadil v starej časti mestskej časti, nespĺňa plnohodnotne 

svoj účel. Je potrebné buď ho posunúť ďalej alebo doplniť ešte o ďalší retardér, ktorý by bol 

umiestnený na prístupovej ulici do starej Mojšovej Lúčky od vstupu do mestskej časti z cesty 

I/18.  

i) Občania upozorňujú na chýbajúce dopravné označenie autobusovej zastávky pri HYZE na 

ceste I/18 v smere od Žiliny. Stáva sa, že parkujúce kamióny parkujú na odstavnej ploche tak, 

že autobus nemá kde zastaviť.  K bodom f, h, i  je potrebné uskutočniť osobnú obhliadku 

odboru dopravy za účasti poslanca. 

j) Na Rybnom námestí oproti budove školy je poškodená lampa verejného osvetlenia tak, že je 

potrebné ju vymeniť vrátane stožiara. 

k) Na moste I/18 sú uvoľnené niektoré plechy, ktoré tam boli namontované v súvislosti so 

zimnou údržbou. Je potrebné ich upevniť. 

l) Zástupcovia občianskych organizácií a spolkov informujú, že pripravujú na deň 1.6.2013 

oslavu Medzinárodného dňa detí.  

 

Ad4:  Poslanec sa prítomným občanom poďakovali za účasť. Najbližšie ďalšie verejné stretnutie 

bude 28.5.2013 o 18°°hod. 

 

Zapísal : Štrba 


