
Zápisnica č.7/2013/ML 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6 

 

Dátum:   24.9.2013 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, základná škola 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 22 občanov,  

Hostia: npor. Tomašec (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 poslanec Štrba informoval občanov o riešení ich podnetov z predošlých stretnutí 
a súčasne ich informoval o aktuálnych aktivitách mesta Žilina 

a) Občania boli informovaní o výsledkoch posledného zastupiteľstva mesta Žilina, ktoré v rámci 
opätovného prerokovania schválilo uzavretie nájomnej zmluvy medzi farnosťou a mestom 
Žilina na pozemok pod stavbu kostola.  

b) Občanom bola poskytnutá informácia o pripravovanej IBV v lokalite Kopanica a mali možnosť 
pozrieť si situáciu navrhovanej zástavby 

c) Poslanec Štrba a zástupca Mestskej polície informovali občanov o novom režime povoľovania 
prejazdu po komunikácii pri Vodnom diele Žilina 

d) Vzhľadom na skutočnosť, že od 1.9.2013 nie je v prevádzke Základná škola, boli občania 
informovaní o spôsobe a možnosti využívať priestory ZŠ. Rovnako boli informovaní o zmene 
správcu budovy, ktorým sa stal pán Pavol Moravčík  

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 z ulice Lieňová urgujú potrebu opravy kanalizácie v ich ulici. Táto situácia je 

dlhodobo monitorovaná, no doteraz nedošlo k jej vyriešeniu. Keďže doteraz porucha 

odstránená nie je, budú poslanci u spoločnosti SEVAK a VDŽ opravu kanalizácie urgovať 

b) Občania sa sťažujú, že voľné pozemky medzi zástavbou rodinných domov neboli v tomto roku 

ešte kosené. Burina je vysoká a zaplieňuje tak aj okolité pozemky. Je potrebné zo strany 

Odboru ŽP Mesta Žilina riešiť u vlastníkov pozemkov  



c) Na ulici Úhorová za futbalovým ihriskom (smerom k starej Mojšovej Lúčke) je nefunkčné 

verejné osvetlenie na troch stožiaroch VO. Rovnako  je potrebné skontrolovať VO aj 

v ostatných uliciach  

d) Občania sa sťažujú na nedokončené vodorovné dopravné značenie na ceste I/18 pri 

odbočovaní do mestskej časti. V čase zníženej viditeľnosti je to problém aj kvôli tomu, že 

krajnicu mnoho občanov využíva ako chodník pri ceste domov z práce z areálu HYZA 

e) Občania upozorňujú na havarijný stav strešnej krytiny na objekte Pohostinstva a nad 

hasičskou zbrojnicou. Stav krytiny ohrozuje chodcov (uvoľnené tašky strešnej krytiny visia na 

okapom)! 

f) Na cintoríne je v súčasnosti nedostatok úžitkovej vody v nádrži. Pred blížiacim sa sviatkom 

zosnulých je potrebné zabezpečiť doplnenie vody 

g) Na miestnej komunikácii Rybie Námestie (vstup do mestskej časti od cesty I/18 vpravo) je 

výtlk na ceste cca 1,0x0,5m 

h) Na ulici Hlavátková je havarijná situácia na miestnej komunikácii – je úplne rozpadnutý kryt 

cesty zo zámkovej dlažby 

i) Občania urgujú z dôvodu bezpečnosti osadenie retardérov na ulici Úhorová pred a za 

detským ihriskom a futbalovým ihriskom. Táto požiadavka bola vznesená ešte na aprílovom 

stretnutí 

j) Pán Trpiš predložil cez poslancov žiadosť na mesto Žilina k prenájmu jednej miestnosti 

v budove ZŠ za účelom využívania pre nácviky miestnej hudobnej skupiny 

k) Pán Moravčík, správca budovy, informoval, že sa začínajú ozývať záujemcovia o využívanie 

telocvične. Poslanci ho inštruovali, aby tento záujem dal na vedomie mestu  a Odbor 

majetkový a právny by mal zabezpečiť prípravu nájomnej zmluvy pre tento účel 

l) Pán Moravčík rovnako informoval, že po vykonanej kontrole kotolne a systému merania 

a regulácie špecialistom, ktoré zabezpečilo mesto, že stav MaR neumožňuje automatické 

ovládanie kotolne. Je preto nevyhnutné zabezpečiť buď sfunkčnenie systému alebo bude 

musieť byť kotolňa ovládaná manuálne.   

 

Ad4:  Poslanci na záver informovali občanov o príprave stretnutia so seniormi pri príležitosti 

mesiaca úcty k starším, ktoré sa uskutoční dňa 22.10.2013 o 17°°.  

Poslanci sa prítomným občanom poďakovali za účasť. Najbližšie ďalšie verejné stretnutie 

bude 29.10.2013 o 18°°hod. 

 

Zapísal : Štrba 


