
Zápisnica č.8/2012/ML 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6 

 

Dátum:   23.10.2012 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, základná škola 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, 18 občanov,  

Program:  1. Otvorenie 

  2. Informácie poslancov   

3. Podnety občanov 

  4. Záver 

Ad1:  Stretnutie otvoril a privítal prítomných občanov poslanec Štrba a súčasne ospravedlnil 
neúčasť poslanca Marčeka 

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

- Bola poskytnutá Informácia o riešení problému s kanalizáciou na Lieňovej ulici – 
11.10.2012 sa uskutočnilo  na základe výzvy poslanca pracovné rokovanie za účasti 
Vodohospodárska výstavba, š.p., SEVAK Žilina a majitelia RD p.Repáň a p.Funtík, kde sa 
dohodli konkrétne technické opatrenia na odstránenie aktuálneho stavu 

- Poslanec informoval občanov o rozhodnutí mesta Žilina, ktorým určuje dopravné 
značenie a osadenie cestného retardéra v Starej Mojšovej Lúčke pred rod.domom č.s.72 

- Poslanec informoval občanov o umiestnení veľkokapacitného kontajnera, ako aj o odvoze 
odpadu z cintorína pred Sviatkom všetkých zosnulých  

- Občania boli informovaní, že v rámci akcie Príchodu Mikuláša navštívi Mikuláš so svojim 
sprievodom aj Mojšovú Lúčku dňa 5.12, resp.6.12.2012 (dátum a čas budú ešte 
upresnené). Príchod bude od Vodného diela Žilina 

- Všetky podnety, ktoré boli adresované na SSC IV Žilina na predošlom stretnutí, boli 
vyriešené 

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) Napriek odvozu smetí z nádob pri odpočívadle pri HYZE sa tu odpad hromadí naďalej, je 

potrebné opäť osloviť SSC IV Žilina aby sa zvýšila frekvencia odvozu smetí 

b) Pod mostom cesty I/18 je potrebné orezať stromy, ktoré svojou výškou už zasahujú do 

elektrického vedenia 

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 



d) Občania bývajúci v Starej Mojšovej Lúčke pod mostom I/18 v zastúpení p.Martinou 

Bartošovou, predložili žiadosť na zabezpečenie opatrení v čase zimnej údržby cesty I/18 pri 

odhŕňaní snehu, nakoľko kusy snehu padajú z mosta na strechy ich domov a dochádza k ich 

poškodeniu. Poslanec vyvolá rokovanie s SSC IV Žilina. 

e) V rámci zimnej údržby občania upozorňujú na potrebu odhŕňania snehu pri výjazde 

z Mojšovej Lúčky v oboch smeroch, tzn. nielen na Žilinu, ale aj na Martin  

 

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

harmonogramu stretnutí 20.11.2012 

 

Zapísal : Štrba 


