
Zápisnica č.2/2013/ML 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6 

 

Dátum:   26.2.2013 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, základná škola 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 42+18=60 občanov,  

Hostia: JUDr. Jakub Ulaher (mesto Žilina), JUDr. Števíková (Vodohospodárska 
výstavba,  š.p., Bratislava), npor. Jánošík (Mestská polícia Žilina) 

 

Program:  1. Otvorenie 

  2. Informácie poslancov   

3. Podnety občanov 

  4. Záver 

 

Ad1:  Dnešné stretnutie občanov s poslancami a hosťami sa uskutočnilo na dve etapy. 

- O 13°° bolo stretnutie právnych zástupcov mesta Žilina a VHV s občanmi a poslancami. 
Predmetom stretnutia bolo informovanie občanov o aktuálnom stave majetkoprávneho 
vysporadúvania pozemkov a stavieb v rámci presídlenia Mojšovej Lúčky. Toto stretnutie 
otvoril a viedol poslanec Marček, stretnutia sa zúčastnilo 42 občanov 

- O 18°° bolo pravidelné stretnutie občanov s poslancami a zástupcom MP Žilina, na 
ktorom sa preberali aktuálne záležitosti mesta a mestskej časti. Toto stretnutie otvoril 
a viedol poslanec Štrba, stretnutia sa zúčastnilo 18 občanov  

 

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

- Občanom bola poskytnutá informácia o výsledku rokovania so SSC IV o oprave cesty I/18 
a výtlkov na mostnom objekte  

- Občania boli informovaní o priebehu racionalizácie základných škôl v meste Žilina 
a o budúcom možnom využívaní budovy ZŠ pre potreby špecializovanej základnej školy 
pre deti so zdravotným postihnutím 

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 bývajúci v blízkosti cesty I/18 sa sťažujú na hluk z dopravy a upozorňujú na to, že pri 

výstavbe presídlenia mal byť realizovaný aj protihlukový val od tejto cesty. Val bol 



realizovaný vraj len čiastočne. Je potrebné preveriť zo strany VHV a IV SSC Žilina, či hladina 

hluku neprevyšuje normové hodnoty a či bol protihlukový val realizovaný v súlade so 

stavebným povolením 

b) V priestore odpočívadla pri ceste I/18 pri závode HYZA je po zime veľký neporiadok, smeti sú 

rozhádzané okolo zberných vriec. Je potrebné vyzvať správcu cesty na zabezpečenie 

poriadku. 

c) Vzhľadom na to, že vodiči najmä kamiónovej dopravy využívajú odpočívadlo, ktoré je 

v križovatke pri vstupe z cesty I/18 do Mojšovej Lúčky, je potrebné toto odpočívadlo takisto 

vybaviť zbernými vrecami na smeti, respektíve dopravným značením vymedziť používanie 

tohto odpočívadla (potreba riešiť v súčinnosti s IV SSC) 

d) Občania upozorňujú na veľmi nekvalitne realizovanú vnútornú maľbu stien v Dome smútku. 

Maľba je realizovaná takým materiálom, že každý kto je pri stene, sa od nej zašpiní. Treba 

preveriť, či bola maľba realizovaná podľa požiadaviek mesta Žilina a v každom prípade je 

potrebné ju opraviť 

e) Miestna komunikácia k cintorínu, vedúca popod cestu I/18, má veľké výtlky a jej povrch je 

prepadnutý po realizácii káblov, ktoré tam ukladala pravdepodobne spoločnosť SSE. Je 

potrebné cestu opraviť, je veľký problém sa k cintorínu dostať 

f) Občania žiadajú mesto o dobudovanie WC pri Dome smútku. Chýbajúce zariadenie je možné 

realizovať buď suchým WC alebo chemickým. 

g) Vzhľadom na informáciu o príprave zmeny užívateľa a prevádzkovateľa budovy ZŠ občania 

žiadajú mesto Žilina, aby boli zabezpečené s novým prevádzkovateľom školy také 

podmienky, že priestory školy budú môcť využívať pre ich aktivity tak, ako doteraz, keďže 

v mestskej časti nie je žiadny iný verejný objekt.   

h) Betónový žľab na ulici Jalcová, ktorý má zachytávať povrchové vody z polí nad ulicami 

Ostrežova, Hlavátková a Lipňová, je zanesený a prerastený trávou a kríkmi. Pri topení sa 

snehu žľab nie je funkčný a dochádza k pretekaniu vody z polí cez tento žľab do uvedených 

ulíc. Je potrebné veľmi rýchlo realizovať prečistenie žľabu! 

i) Niekoľkí prítomní občania upozorňujú na skutočnosť, že nie všetci spoluobčania za smeti 

platia, pritom smeti sa im odvážajú. Je potrebné zo strany mesta preveriť opodstatnenosť 

vyvážania smetí tým občanom, ktorí za odvoz smetí dlhodobo neplatia.   

 

Ad4:  Poslanec sa prítomným občanom poďakovali za účasť. Najbližšie stretnutie bude 26.3.2013 

o 18°°hod. 

 

Zapísal : Štrba 


