Zápisnica č. 7/2014/ML
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

23.9.2014

Miesto konania:

Mojšová Lúčka, budova bývalej ZŠ

Prítomní:

Ing. Pavol Marček, Ing. Jozef Štrba – poslanci MZ
Mgr. Anton Trnovec – prednosta MsÚ Žilina
Ing. Andrej Vidra – vedúci odboru životného prostredia MsÚ
Kpt. Jánošík – Mestská polícia
p.Šuleková – riaditeľka Špeciálnej základnej školy v Mojšovej Lúčke
d.p. Pavol Hrvol – správca farnosti
26 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) Zber nadrozmerného odpadu
s rozmiestnením veľkokapacitných kontajnerov sa
uskutoční v čase od 13.10 do 20.10.2014
b) Na začatie prevádzkovania predajne potravín a pohostinstva je potrebné podpísanie
nájomnej zmluvy medzi víťazom verejne súťaže a Vodohospodárskou výstavbou, š.p.
c) Mesto Žilina začalo s realizáciou modernizácie verejného osvetlenia, ktoré bude
realizované v najbližších týždňoch aj v Mojšovej Lúčke
d) Pani riaditeľka Šuleková informovala občanov o prevádzke a chode školy. Informovala
občanov, že z hygienických a legislatívnych dôvodov nie je možné povoliť občanom
organizovanie karov v priestoroch školy, ani prenajímať telocvičňu za účelom
mimoškolských aktivít. Škola ponúka obyvateľom mestskej časti služby vydávania obedov
pre seniorov a priestory školy pre organizované aktivity seniorov a detí.

Ad3:

Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na riešenie a požadujú od mesta, aby zaujalo
k nim stanovisko:
a) Občania v nadväznosti na predložené informácie požadujú, aby mesto zabezpečilo vhodné
priestory pre ich aktivity, ako aj možnosť využívania telocvične, keďže žiadne iné takéto
zariadenie v mestskej časti nie je.
b) Občania upozornili na osadený stĺpik na detskom ihrisku, ktorý sa javí ako bezpečnostné
ohrozenie detí. Keďže ani prítomní poslanci a zástupcovia mesta nemali k tomuto
informácie, preveria tento podnet.
c) Občania žiadajú, aby mesto vyvinulo všetko úsilie k tomu, aby bol dokončený rozostavaný
objekt kultúrneho domu, ktorý je vo vlastníctve Vodohospodárskej výstavby. Zástupcovia
mesta informovali, že v súčasnosti sa realizuje predprojektová príprava a štúdia využitia
tejto budovy tak, aby jej časť mohla využívať špecializovaná základná škola a celé prízemie
s časťou poschodia bola k dispozícii pre obyvateľov Mojšovej Lúčky ako kultúrno
spoločenská časť. Mesto má záujem vstúpiť do rokovania s Ministerstvom školstva
o dokončení tejto stavby a jej následnom využívaní.
d) 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.
e) Miestni športovci požiadali poslancov o pomoc pri zabezpečení povolenia využívať
telocvičňu 2 krát v týždni na 1,5 hodiny bez využitia sprchy a šatní
f) Občania žiadajú mesto Žilina a jeho primátora o zorganizovanie stretnutia za účasti
kompetentných pracovníkov Vodohospodárskej výstavby , š.p. Bratislava

Ad4: Poslanec Štrba ukončil stretnutie a poďakoval hosťom a občanom za účasť. Najbližšie
stretnutie sa uskutoční 21.10.2014 o 18°°.

