Zápisnica č.09/2011/ML
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6

Dátum:

16.8.2011

Miesto konania:

Mojšová Lúčka, základná škol

Prítomní:

Ing.Jozef Štrba, Ing.Pavol Marček, 16 občanov

Program:

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

Ad1:

Otvorenie a privítanie občanov uskutočnil predseda občianskeho výboru p.Štrba

Ad2:

Poslanec Štrba informoval občanov o stave riešenia ich podnetov, ktoré boli predložené na
predošlých stretnutiach.
Súčasne boli podané občanom informácie o termíne a mieste zberu elektroodpadu
(10.9.2011 od 16°° do 17.10), o liste Obvodného pozemkového úradu v súvislosti so
zabránením zaburineniu pôdy súvisiace s jej neobrábaním a so záverom porady so
zástupcami záhradkárskych osád v súvislosti s vytváraním nelegálnych skládok (nelegálna
skládka na Hlavátkovej ulici je odstránená).

Ad3:

Občania vzniesli podnety, ktorými je potrebné sa z úrovne mesta Žilina zaoberať:
-

Verejné osvetlenie na Hlavátkovej ulici je nefunkčné, svieti len jedno svietidlo z celej ulice

-

Veľkokapacitný kontajner pri cintoríne je permanentne preplnený, je potrebné ho čo
najskôr odviezť

-

Členovia DHZ žiadajú, aby za účasti SEVAK a pracovníka MsÚ p.Mihóka bola vykonaná
kontrola požiarnych hydrantov. Pri poslednom požiarnom cvičení sa zistilo, že viaceré
hydranty sú nefunkčné. Ku kontrole hydrantov je potrebné prizvať zástupcov DHZ
p.Richtera (0905 231 085) alebo p.Funtíka (0904 067 026)

-

DHZ opätovne urguje zriadenie nového odberného miesta pre odber elektrickej energie
v hasičskej zbrojnici. Z ich strany boli na MsÚ doručené doklady, elektromer do dnešného
dňa nie je osadený a z toho dôvodu je hasičská zbrojnica bez elektrickej energie

-

V nedeľu 21.8 sa uskutoční na ihrisku hasičská súťaž. Hasiči prosia o pomoc pri
zabezpečení pokosenia ihriska

-

Ad5:

Dom smútku – na spoločnom rokovaní správcu cintorína, pracovníkov MsÚ, MIÚ
a poslanca, ktoré bolo ešte 11.3.2011 sa dohodlo, že mesto zabezpečí v letných
mesiacoch opravu strechy domu smútku tak, aby nedochádzalo k jej kondenzovaniu.
Aktuálna situácia je taká, že aj napriek permanentnému vetraniu strecha stále
kondenzuje, stekajúca voda výrazne poškodzuje omietky na stenách a hrozí ich
zaplesnenie a odpadnutie. Vzhľadom na to, že inventár domu smútku nie je možné
okrem priestorov základnej školy nikam dočasne umiestniť, je potrebné pripraviť
realizáciu prác tak, aby sa mohli realizovať v súčinnosti s prázdninami v škole alebo
zabezpečiť iný náhradný priestor.

Poslanci sa prítomným občanom poďakovali za účasť

Zapísal: Štrba

