
Zápisnica č.9/2012/ML 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6 

 

Dátum:   20.11.2012 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, základná škola 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 13 občanov,  

Program:  1. Otvorenie 

  2. Informácie poslancov   

3. Podnety občanov 

  4. Záver 

 

Ad1:  Stretnutie otvoril a privítal prítomných občanov poslanec Štrba  

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

- Občanom bola poskytnutá informácia o aktuálnych témach súvisiacich s činnosťou 
mestského úradu a mestského zastupiteľstva mesta Žilina 

- Občania boli informovaní o stave riešenia ich podnetov: 

• K podnetu pani Bartošovej v súvislosti s ochranou rodinného domu pred padajúcim 
snehom pri zimnej údržbe mosta uskutočnil poslanec Štrba pracovné rokovanie 
s riaditeľom SSC IV Žilina. Bolo dohodnuté, že na predmetnom úseku mosta bude 
realizované zvýšenie bariéry na základe posúdenia statika 

• Rovnako prebehlo rokovanie v súvislosti s odstraňovaním odpadu z priestorov 
odstavných plôch pri ceste I/18 s prísľubom SSC IV Žilina na pravidelné zabezpečenie 
čistenia 

• Podnety v súvislosti s kosením verejných plôch a orezaním vzrastlých drevín pod 
mostom sú v riešení  

- Občania boli informovaní, že v rámci akcie Príchodu Mikuláša navštívi Mikuláš so svojim 
sprievodom aj Mojšovú Lúčku dňa 6.12.2012 o 12.30. Príchod bude od Vodného diela 
Žilina 

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

a je potrebné zo strany mesta zaujať k nim stanovisko: 

a) Občania upozorňujú na trvalo nekosené voľné pozemky, ktoré sú medzi rodinnými domami 

určené na zástavbu (sú vo vlastníctve VHV, š.p.Žilina) 



b) Občania sa zaujímajú, akým spôsobom je možné odkúpiť spoluvlastnícke podiely na ich 

domoch a pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve VHV, š.p. 

c) Jestvujúce požiarne cesty medzi zástavbou rodinných domov sú trvalo nepokosené, je 

potrebné zabezpečiť ich kosenie v celej šírke tak, aby mohli slúžiť svojmu účelu (medzi 

ulicami Lieňova/Karasová a Karasová/Úhorová 

d) Občania vyzdvihli úspech, ktorí dosiahli ich spoluobčania na Majstrovstvách sveta v tlaku na 

lavičke(bratia Siskovci a Peter Funtík získali jedno prvé, jedno druhé a jedno siedme 

miesto!). Boli by radi, keby sa o ich úspechu dozvedeli aj ostatní spoluobčania mesta  

e) V rámci vianočnej výzdoby je potrebné znovu nainštalovať osvetlenie vianočného stromčeka 

 

Ad5:  Poslanec sa prítomným občanom poďakovali za účasť. Najbližšie stretnutie bude 11.12.2012 

 

Zapísal : Štrba 


