
Zápisnica č.7/2012/ML 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6 

Dátum:   25.9.2012 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, základná škola 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 16 občanov,  

Program:  1. Otvorenie 

  2. Informácie poslancov   

3. Podnety občanov 

  4. Záver 

Ad1:  Stretnutie otvoril poslanec Štrba a privítal prítomných občanov vrátane správcu farnosti 
p.Hrvola. 

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

- Riešenie problému s kanalizáciou na Lieňovej ulici 

- Petícia občanov za zachovanie stavu nepomenovanej ulice v starej Mojšovej Lúčke 
a stanovisko mesta Žilina 

- Informácia o riešení podnetu na premiestnenie virtuálnej mýtnej brány na Šibeniciach pri 
ČS PHM Slovnaft  

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) Na vstupe do cintorína je strmý chodník a v nepriaznivom počasí (v zime a po daždi) je 

neschodný. Je potrebné zvážiť osadenie zábradlia prostredníctvom správcu cintorína 

b) Občania zo starej Mojšovej Lúčky v časti od pizzerie k záhradkárskej osade nie je dlhodobo 

pokosené okolie cesty a je potrebné urobiť orezanie stromov a kríkov, ktoré zasahujú do 

celého jedného jazdného pruhu 

c) V mesiaci máj/jún bolo osadené zvislé dopravné značenie v starej Mojšovej Lúčke, ktorého 

cieľom bolo dosiahnuť zníženie rýchlosti osobných vozidiel v úzkych častiach ulice. Po 

niekoľkomesačnom hodnotení vplyvu značenia na zníženie rýchlosti je podľa názoru 

občanov zrejmé, že vodiči naďalej nerešpektujú značenie a nedodržiavajú predpisy. Žiadajú 

preto o určenie dopravného značenia a osadenie cestného retardéra, o čo viackrát žiadali už 

aj v minulosti  

d) Občania nemajú informáciu o termíne umiestnenia veľkokapacitného kontajnera v ich 

mestskej časti – je potrebné poskytnúť informáciu 



e) Občania upozorňujú na dlhodobejšie nevyprázdnené smetné nádoby (vrecia) na odpočívadle 

pri HYZE na ceste I/18 – potrebné riešiť cez SSC Žilina 

f) Rovnako upozorňujú občania na upchaté odvodnenie na moste cesty I/18 nad starou 

Mojšovou Lúčkou, čo spôsobuje prelievanie vody počas dažďa cez most na domy pod ním – 

riešiť cez SSC Žilina  

g) Občania opakovanie upozorňujú na dlhodobo nečistený dažďový rigol nad ulicou obytnej 

zástavby medzi záhradkárskymi osadami Lúčky I. a II. – pravdepodobne je vo vlastníctve 

a správe Vodohospodárskej výstavby, š.p. 

h) Občania upozorňujú na nefunkčné  osvetlenie prechodu cez cestu I/18, nie je známe kto je 

správcom tohto osvetlenia – HYZA? SSC? Mesto Žilina? 

i) V rámci pripravovanej každoročnej akcie mesta Žilina – príchod Mikuláša – občania žiadajú 

mesto zabezpečiť, aby sa takáto akcia uskutočnila aj v ich mestskej časti (v Mojšovej Lúčke 

nebola ešte nikdy!) 

j) Občania znova žiadajú o výrub suchej lipy pri kríži, ktorá svojim stavom ohrozuje okolie aj 

samotný kríž. Je potrebné vydať rozhodnutie o výrube stromu a odstrániť ho 

k) Na základe výzvy poslanca Štrbu v súvislosti s dobudovaním stavby kultúrneho domu a jeho 

využívaním občania predložili návrh, aby sa objekt mohol využívať okrem kultúrno 

spoločenských aktivít občanov aj na ich klubovú činnosť. Prítomný správca farnosti navrhol, 

aby sa časť objektu využívala na pastoračné centrum. K tejto téme je potrebné zorganizovať 

pracovné stretnutie na úrovni primátora a prednostu MsÚ.  

 

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

harmonogramu stretnutí 23.10.2012 

 

Zapísal : Štrba 


