Zápisnica č. 3/2014/ML
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

25.3.2014

Miesto konania:

Mojšová Lúčka, budova bývalej ZŠ

Prítomní:

Ing. Pavol Marček, Ing. Jozef Štrba, 14 občanov

Hostia:

npor. Jánošík (Mestská polícia Žilina)
p.Šuleková, p.Kšiňanová (Špecializovaná základná škola Jamník)

Program:

1. Otvorenie
2. Vystúpenie hostí
3. Informácie poslancov
4. Podnety občanov
5. Záver

Ad1:

Dnešné stretnutie občanov s poslancami otvoril poslanec Štrba privítaním občanov a hostí.

Ad2:

Na úvod odovzdal slovo poslanec Štrba pani riaditeľke Špecializovanej základnej školy
v Jamníku pani Šulekovej, ktorá informovala prítomných o príprave a budúcej prevádzke tejto
škole v jej elokovanom pracovisku, ktoré bude zriadené v priestoroch bývalej základnej školy
v Mojšovej Lúčke od 1.8.2014. Rovnako podala pani riaditeľka informácie o spolupráci
s mestom a občanmi pri organizácii kultúrnospoločenských a občianskych aktivít

Ad3:

Poslanci poskytli občanom informácie o stave riešenia ich podnetov z predošlých verejných
stretnutí a aktivitách mesta.

Ad4:

Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na riešenie, niektoré z nich sú opakovane
vznášané a je potrebné zo stany Mesta k nim zaujať stanovisko:
a) Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti občanov v starej časti Mojšovej Lúčky a návštevníkov
Vodného diela Žilina požiadali občania opätovne o preloženie svietidla verejného
osvetlenia v starej od potoka k RD č.7. nakoľko toto svietidlo neplní svoj účel na terajšom
mieste a na novom by bolo osožnejšie.
b) Občania sa opakovane sťažujú na stav detského ihriska, kde v súčasnosti už okrem
chýbajúcich smetných košov niekto začal s rozoberaním oplotenia ihriska! Keďže ide
o majetok mesta a ihrisko okrem miestnych občanov využívajú aj návštevníci Vodného
diela, je potrebné aby malo ihrisko svojho správcu a pravidelný režim. Súčasne sa treba

c)

d)

e)

f)

g)
h)

ihrisko oplotiť a v mieste, kde dochádza pravidelne k narušovaniu oplotenia, osadiť
bránku.
Z dôvodu spolupráce s mestskou políciou pri odhaľovaní vandalizmu v okolí ihriska a na
Rybnom námestí je potrebné zabezpečiť osadenie bezpečnostných kamier tak, aby boli
tieto miesta dostatočne monitorované.
Občania upozornili na pravdepodobne nehospodárne a nezmyselne osadenú dopravnú
značku pri výjazde zo starej Mojšovej Lúčky ku kaplnke, kde je najskôr osadená značka
„koniec obytnej zóny“ a za ňou ďalšia značka „Koniec obce“. Je potrebné preveriť
opodstatnenosť týchto značiek
Z dôvodu ohrozenia bezpečnosti občanov je potrebné odstrániť starú lipu pri kríži, ktorá je
zjavne v zlom stave (je dutá a z časti aj vysušená). Táto požiadavka bola predkladaná už
pred 3 rokmi, ale situácia sa nevyriešila a stav lipy sa výrazne zhoršil.
Občania sa zaujímajú, akým spôsobom majú likvidovať biologický odpad zo záhrad (kríky
a konáre), keďže je zakázané ich spaľovanie a nie sú vytvorené podmienky na ich zákonnú
likvidáciu
Občania opätovne žiadajú o osadenie cestného retardéra pri detskom ihrisku.
Po konzultácii so správcom cintorína je potrebné odstrániť z priestoru cintorína starý
plechový sklad, na mieste ktorého sa osadí stojan na bicykle. Sklad neplní žiadnu
doplnkovú funkciu k cintorínu a je vo vlastníctve mesta Žilina.

Ad5: Poslanec Štrba ukončil spoločné stretnutie a prítomným poďakoval za účasť. Najbližšie ďalšie
verejné stretnutie sa uskutoční dňa 29.4.2014 o 18°°.
Zapísal: Štrba

