Zápisnica č.04/2011/ML
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6

Dátum: 		8.3.2011
Miesto konania: 	Mojšová Lúčka, základná škola
Prítomní: 		Ing.Jozef Štrba, Ing.Pavol Marček, 25 občanov
Program: 	1. Otvorenie
		2. Informácie poslancov o plnení podnetov
3. Interpelácie občanov
		4. Záver

Ad1: 	Otvorenie a privítanie občanov uskutočnil predseda občianskeho výboru p.Štrba
Ad2:	Poslanci informovali občanov o riešení ich podnetov nasledovne 
-	reklamácia vlhnutia a zatekania do objektu Domu smútku - bola vznesená písomná reklamácia, adresovaná na primátora mesta, listom z 27.1.2011. Na túto reklamáciu odpovedalo MIÚ, s.r.o., že o probléme vedia a bol konzultovaný s bývalým vedením mesta. K zatekaniu vonkajšej vody dochádza kvôli neriešenému odvedeniu povrchových vôd v areáli Domu smútku, pretože neboli predmetom projektu a zmluvy na realizáciu. K vlhnutiu údajne dochádza kvôli nedostatočnému temperovaniu a následnému kondenzovaniu vodných pár na murive.  
Vzhľadom na potrebu doriešenia situácie je zvolané pracovné rokovanie za účasti mesta, dodávateľa a stavebného dozoru na piatok 11.3.2011 o 14.30 na cintoríne.
- 	havarijný stav terénnych schodov –  na reklamáciu odpovedal primátor mesta Žilina stým, že v jarných mesiacoch bude havarijný stav odstránený – úloha trvá
- 	nefunkčná kanalizácia na ulici Lieňová – pracovníci SEVAKu po prečistení kanalizácie majú zabezpečiť kamerovú skúšku trasy potrubia pre zistenie príčiny jej pokračujúcich problémov – nie je žiadna správa zo SEVAKu o výsledku skúšky, treba preveriť zo strany MsÚ
- 	majetkovoprávne vysporiadanie medzi mestom a VHV,š.p. – na základe právnej analýzy mesta bol zo strany primátora oslovený GR VHV, š.p.BA na rokovanie. Odpoveď, ktorá prišla 8.3.2011 z VHV, š.p. hovorí o tom, že po spúrtacovaní potrebných podkladov z ich strany zvolá VHV,š.p. pracovné rokovanie  
	Zabezpečenie zvýšenú kontrolu zo strany mestskej polície pri venčení psov a dodržiavania nočného kľudu – poslanec Štrba uskutočnil rokovanie s náčelníkom Mestskej polície, kde bol podaný prísľub na zvýšenú prevenčnú kontrolu zo strany MP


	Podkrovie nad potravinami ako priestor pre dočasné kultúrno-spoločenské akcie občanov - Opätovne bola nastolená požiadavka na možnosť využívania podkrovia nad pohostinstvom a potravinami, kde by mohol byť priestor pre stretávanie sa dospelých a seniorov a ich kultúrno-spoločenské vyžitie. Občania sa ponúkli, že v prípade zabezpečenia materiálu pre dokončenie podkrovia si potrebné stavebné práce môžu realizovať svojpomocne. Je preto potrebné zo strany mesta získať súhlas vlastníka budovy (VHV,š.p.) a zakúpiť potrebný materiál na základe jeho špecifikácie – poslanec Štrba požiada v rámci rozpočtu mesta na rok 2011 o vyčlenenie potrebných finančných prostriedkov
	Občania upozornili na otvorené šachty anglických dvorcov pri nedokončenej budovy školy (rozmer cca 40x200cm, hĺbka cca 2,0m!). Je potrebné zo strany vlastníka budovy alebo jej správcu tieto otvory zabezpečiť, aby nedošlo k tragickej udalosti – Odbor majetkový a právny oslovil vlastníka budovy, doteraz nie je doriešené! Hrozí vážne nebezpečenstvo úrazu!
	Rovnako občania upozornili na chýbajúci kanalizačný poklop na okraji cesty pri výjazde na cestu I.triedy I/18. – nie je doriešené!


Ad3:	Občania upozornili na ďalšie záležitosti, ktoré je potrebné riešiť:
	Smetisko pri zastávkach pred HYZA - pri autobusových zastávkach pred spoločnosťou HYZA na oboch stranách cesty I./18 dlhodobo chýbajú odpadkové koše alebo kontajnery. Dôsledkom je čoraz viac znečistené okolie. Je potrebné okolie vyčistiť a umiestniť na každú stranu kontajner na smeti
	Požiarna zbrojnica – členovia DHZ realizovali prípojku elektrickej energie pre zbrojnicu. Pre jej dokončenie je potrebné uzatvoriť medzi mestom Žilina a SSE zmluvu o zriadení odberného miesta a inštalovať elektromer. Kontaktná osoba za DHZ – pán Peter Funtík, 0911 803 574

Občania sa dotazujú, akým spôsobom prebiehajú oslavy okrúhlych výročí občanov v prímestských častiach.
	Kosenie verejných priestranstiev – občania upozorňujú, že pri kosení trávy nie sú kosené všetky priestranstvá, najmä ihrisko. Pred ďalšou sezónou je potrebné na základe uskutočnenej pasportizácie verejnej zelene vykonávať kosenie na všetkých verejných priestranstvách 
	Občania informovali o zorganizovaní fašiangového sprievodu v sobotu 5.3.2011, ktorého sa zúčastnilo viac ako 30 masiek. Z dôvodu problémov s priestorom na záverečnú veselicu, uskutočnila sa táto v priestoroch pohostinstva, čo nepovažujú za adekvátne a dôstojné a opäť vyzývajú MsÚ na riešenie tejto situácie  

Ad4:	Poslanci poďakovali prítomným občanom za účasť  

Zapísal: Štrba

