
Zápisnica č.6/2013/ML 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6 

 

Dátum:   25.6.2013 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, základná škola 

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

Hostia: npor. Jánošík (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 

Občania boli informovaní o výsledku posledného zastupiteľstva mesta Žilina, ktoré 
prerokovávalo aj uzavretie nájomnej zmluvy medzi farnosťou a mestom Žilina na pozemok 
pod stavbu kostola. Občania boli informovaní o hlasovaní poslancov mestského 
zastupiteľstva, ktorí prenájom pozemku neschválili 

 

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) Pán Repáň sa informoval na termín opravy kanalizácie na ulici Lieňová. Táto situácia sa riešila 

v zime medzi Vodohospodárskou výstavbou BA a SEVAKom Žilina s tým, že porucha sa 

odstráni na jar. Keďže doteraz porucha odstránená nie je, budú poslanci u obidvoch inštitúcií 

opravu kanalizácie urgovať 

b) Občania informovali, že užívatelia záhradkárskych osád opäť nosia smeti a odpad do 

smetných nádob občanov Mojšovej Lúčky. Smetné  nádoby v záhradkárskych osadách síce 

umiestnené sú, ale sú nedostatočne odvážané smeti. Poslanci požiadajú prostredníctvom 

odboru životného prostredia predsedov výborov záhradkárov o zabezpečenie častejšieho 

vývozu smetí a prevenciu u svojich členov, aby smeti nevyvážali pred rodinné domy 

občanov. Najväčší problém sa ukazuje v osade Mojšová Lúčka II. 



c) Na ulici poza futbalové ihrisko k starej Mojšovej Lúčke je nefunkčné verejné osvetlenie, je 

potrebné požiadať o jeho opravu, rovnako aj v starej Mojšovej Lúčke oproti RD číslo 7  

d) Občania požiadali o kosenie verejných priestranstiev v termíne medzi 13.7 a 20.7, nakoľko 

v uvedenom termíne sa uskutočnia športovo spoločenské akcie. 

e) Pán Siska opätovne upozornil na ďalšiu dieru v oplotení medzi futbalovým a detským 

ihriskom 

Ad4:  Poslanec sa prítomným občanom poďakovali za účasť. Najbližšie ďalšie verejné stretnutie 

bude 24.9.2013 o 18°°hod. 

 

Zapísal : Štrba 


