Zápisnica č. 8/2014/ML
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

21.10.2014

Miesto konania:

Mojšová Lúčka, budova bývalej ZŠ

Prítomní:

Ing. Pavol Marček, Ing. Jozef Štrba – poslanci MZ
Kpt. Jánošík – Mestská polícia
22 občanov

Program:

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

Ad1:

Stretnutie občanov s poslancami otvoril poslanec Štrba a privítal prítomných hostí a občanov.

Ad2:

Poslanec poskytol občanom informácie o stave riešenia ich podnetov z predošlých verejných
stretnutí a informoval ich o aktivitách mesta a iných inštitúcií v Mojšovej Lúčke
a) Poslanec Štrba informoval občanov o výsledku rokovania výjazdového zasadnutia Vlády
SR v Žiline dňa 8.10.2014, ktoré pod č.B21 prijalo uznesenie, v ktorom zaväzuje ministrov
Životného prostredia a Školstva vedy, výskumu a športu, aby v spolupráci s primátorom
mesta Žilina najneskôr do 30.4.2015 navrhli využitie priestorov nedostavanej časti
kultúrneho domu, zabezpečili jeho dobudovanie a majetkoprávne vysporiadanie. Toto
uznesenie je nástrojom na zabezpečenie dokončenia kultúrneho domu tak, aby mohol
byť využívaný aj občanmi Mojšovej Lúčky na ich občianske aktivity.
b) Poslanec Štrba informoval o stave vydania súhlasu MŽP k podpísaniu nájomnej zmluvy na
prevádzkovanie predajne potravín a pohostinstva
c) Poslanec Štrba informoval občanov o výsledku rokovania s vedením Špecializovanej
základnej školy a jej zriaďovateľom vo veci používania priestorov telocvične občanmi
Mojšovej Lúčky na športové aktivity, ktorým je dohoda na podmienkach používania
telocvične, čo občania prijali pozitívne,

Ad3:

Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na riešenie a požadujú od mesta, aby zaujalo
k nim stanovisko:

a) Občania opätovne žiadajú realizovať úpravu už avizovaných poškodených miestnych
komunikácií. V najhoršom stave sa javí ulica Hlavátková, kde bola síce zasypaná
prepadnutá jama v ceste, ale povrch cesty stále nie je opravený. Vzhľadom na blížiacu sa
zimnú údržbu je to nevyhnutné realizovať čo najskôr
b) Občania upozorňujú na chýbajúce dopravné značenie na úseku cesty medzi starou časťou
Mojšovej Lúčky a lávkou do Mojša pri kaplnke. Vzhľadom na chýbajúce značenie je tento
úsek považovaný vodičmi za miesto kde je povolená maximálna rýchlosť 90km/hod a vodiči
nákladných vozidiel sa tu často dostávajú do komplikovanej situácie. Keďže je to cesta
k lávke pre peších a cyklistov, často tu dochádza ku kolíziám. Žiadajú preto realizovať
potrebné dopravné značenie na obmedzenie rýchlosti a pre nákladné vozidlá tento úsek
uzatvoriť už od výjazdu z poľnohospodárskej farmy.
c) Občania žiadajú mesto Žilina zabezpečiť opravu osvetlenia lávky pre peších ponad Vodné
dielo. Polovica lávky od obce Mojš je osvetlená, druhá polovica k mestskej časti Mojšová
Lúčka nie je.
d) Občania opätovne žiadajú o osadenie informačného stĺpika s označením jednotlivých ulíc
na vstupe do Mojšovej Lúčky od cesty I/18
e) V súvislosti s prichádzajúcimi vianočnými sviatkami upozorňujú občania na potrebu opravy
osvetlenia vianočného stromčeka v starej časti Mojšovej Lúčky a pri kríži pri budove
Základnej školy v dostatočnom predstihu
f) Pani Klocáňová, ktorá zabezpečuje vyhlasovanie oznamov do miestneho rozhlasu
upozorňuje na zlý stav rozhlasovej ústredne, ktorú je potrebné opraviť
g) V rámci údržby verejnej zelene žiadajú občania o orezanie stromov na verejnom
priestranstve v ulici Karasova (pred rod.domom č.623/2)
h) Občania požiadali o zabezpečenie kontajnera a vody do priestorov cintorína z dôvodu
blížiaceho sa Sviatku všetkých zosnulých.
Ad4: Keďže išlo o posledné stretnutie občanov s poslancami v tomto volebnom období, poďakovali
poslanci Štrba a Marček všetkým prítomným občanom za doterajšiu spoluprácu, rovnako aj Mestskej
polícii za ich pomoc. Na záver poďakovali aj občania poslancom za ich štvorročnú prácu.

