
Zápisnica č.10/2013/ML 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6 

 

Dátum:   17.12.2013 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, budova bývalej základnej školy 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 15 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 poslanci Štrba a Marček informovali občanov o riešení ich podnetov z predošlých 
stretnutí a súčasne ich informovali o aktuálnych aktivitách mesta Žilina a mestského 
zastupiteľstva 

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) Občania sa pýtali na možnosť úpravy platieb za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu. 

Najväčším problémom je platba za osoby, ktoré majú trvalý pobyt v mestskej časti, ale 

dlhodobo sa zdržujú buď v zahraničí alebo v bývajú v inom meste, pritom musia platiť tak, 

akoby bývali a produkovali odpad v mieste trvalého bydliska. Po vysvetlení problematiky od 

poslancov požiadali občania o iniciovanie zmeny VZN o platbách za odvoz a likvidáciu 

odpadu.  

b) Pre zabezpečenie bezpečného prístupu k cintorínu požadujú občania zabezpečiť posypový 

materiál (kamenivo+soľ) tak, aby si mohli podľa potreby posýpať prístupových chodník aj 

okolie Domu smútku. 

c) Občania sa zaujímali o spôsob zabezpečenia zimnej údržby na cintoríne, nakoľko majú obavy, 

že bude tak ako po iné roky viac menej len na samotných občanoch. 

d) Po niekoľký krát občania žiadajú kvôli bezpečnosti o umiestnenie cestného retardéra na ceste 

pri detskom ihrisku. Požiadavka bola vznesená ešte v máji, opakovane v septembri a do 

dnešného dňa nie je k tejto veci k dispozícii stanovisko mesta 



e) Počas zimného obdobia požadujú občania, aby bolo detské ihrisko uzamknuté, nakoľko ho 

navštevujú osoby, ktoré najmä v nočných hodinách ihrisko devastujú a ničia 

f) Občania opakovane požadujú, aby sa urobilo informačné značenie pre vodičov kamiónov, 

ktorí blúdia po mestskej časti, na príjazd do areálu VAS (kafiléria). Nastáva totiž situácia, keď 

do obytnej zóny vojde kamión a GPS ho potom smeruje popod cestu I/18  k cintorínu 

a Vodnému dielu Žilina.   

g) Občania opätovne upozorňujú na zabezpečenie čistenia odpadkov pri ceste I/18 a pri 

parkovisku pred HYZA, ako aj oproti vjazdu do mestskej časti, kde na nepovolenom mieste 

stávajú kamióny a vodiči znečisťujú okolie  

h) Občania informujú o poškodenom oplotení detského ihriska na niekoľkých miestach. Je 

potrebné zaradiť do plánu opráv a pred jeho uvedením do užívania po zime by sa malo 

opraviť 

i) Občania informovali, že pri kosení pozemkov na ulici Karasova bola pokosená len časť 

pozemkov a traktory, ktorý kosenie realizoval, veľmi znečistil miestnu komunikáciu 

a ponechal ju tak.  

j) Občania vzniesli aj ďalšie podnety, ktoré sa týkajú Vodohospodárskej výstavby, š.p. Tieto 

podnety rieši poslanec Štrba priamo so zástupcom VHV 

- Poškodená krytina na budove pohostinstva 

- Ukončenie prevádzkovania pohostinstva; ako to bude ďalej s predajňou potravín   

 

Ad4:  Poslanci sa prítomným občanom poďakovali za účasť a zaželali im príjemné prežitie 

Vianočných sviatkov a v novom roku veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Najbližšie ďalšie 

verejné stretnutie bude 28.1.2014 o 18°°hod. 

 

Zapísal : Štrba 


