
Zápisnica č.3/2013/ML 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6 

 

Dátum:   26.3.2013 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, základná škola 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 13 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 poskytol informácie aj k ich ďalším individuálnym podnetom: 

- Občania boli informovaní o výsledku posledného rokovania mestského zastupiteľstva, 
ktoré okrem iného rozhodlo aj o zrušení Základnej školy na Rybnom námestí k 30.6.2013 

- Občania boli informovaní o riešení ich podnetov z posledného stretnutia a boli 
oboznámení so stanoviskami dotknutých organizácií 

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) Pani Remeková avizuje, že aj po vykonanej rekonštrukcii strechy a prístavby Domu smútku tu 

dochádza ku kondenzácii vlhkosti. Budova sa pravidelne vetrá, ale keďže nie e pravidelne 

temperovaná, sú vlhké steny, najmä v súčasnom počasí 

b) Na základe informácie p.Cisárika z MsÚ o možnostiach riešenia WC pri Dome smútku 

považujú túto vec za neuzatvorenú a očakávajú nejaký návrh riešenia situácie, tzn. realizovať 

rozvod vody až k Domu smútku a samostatnú malú žumpu. 

c) Na základe dotazu poslancov o situácii s likvidáciou odpadu zo záhradkárskych osád po 

minuloročnej dohode, že si budú záhradkári likvidovať odpad priamo v osadách do vlastných 

kontajnerov, informovali občania poslancov o tom, že situácia je výrazne lepšia, ale ešte sa 

sem tam nájde jedinec, ktorý takúto dohodu nerešpektuje a odpad ukladá naďalej do 

smetných nádob občanov, respektíve pri autobusovej zastávke.  



d) Občania zo starej Mojšovej Lúčky žiadajú, aby zhotoviteľ uloženia podzemných káblov do 

miestnej komunikácie dodržal podmienky rozkopového povolenia a uviedol cestu a jej okolie 

do pôvodného stavu (úprava okolia a doasfaltovanie cesty) 

e) Pani Klocáňová, ktorá obsluhuje miestny rozhlas upozorňuje, že pri poslednej skúške sirén, 

ktorú vyhlasovala na základe žiadosti mesta Žilina v rozhlase, sa buď takáto skúška 

neuskutočnila, alebo siréna nie je funkčná. Je potrebné zo strany odboru CO mesta 

skontrolovať funkčnosť sirény 

f) V súvislosti so zrušením základnej školy občania upozorňujú, že v budove školy je umiestnená 

ústredňa miestneho rozhlasu a bude potrebné zabezpečiť prístup k miestnosti, kde je 

umiestnený. Súčasne bude potrebné budovu strážiť a minimálne temperovať tak, aby 

nedošlo k škodám na majetku. 

g) Pán Siska požaduje o vydanie súhlasu zo strany mesta Žilina k oprave dier na ulici Lieňová. 

Občania si cestu chcú opraviť sami na vlastné náklady, požadujú však k tomuto súhlas mesta. 

h) Na detskom ihrisku je potrebné opraviť alebo vymeniť už zhnité drevené sedačky na 

hojdačkách a opraviť zvary na oceľových konštrukciách hojdačiek, ktoré sú už tiež 

nebezpečné.  

i) Na základe informácie poslancov o zrušení základnej školy žiadajú občania vedenie mesta, 

aby zabezpečilo pre občianske aktivity priestory v budove základnej školy tak, ako tomu bolo 

doteraz. Za týmto účelom by malo mesto poveriť niekoho z terajších zamestnancov, aby sa 

stal správcom budovy školy pre verejné účely. 

 

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

bude 30.4.2013 o 18°°hod. 

 

Zapísal : Štrba 


