
Zápisnica č.9/2013/ML 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6 

 

Dátum:   26.11.2013 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, základná škola 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 15 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 

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) Na miestnom cintoríne ako aj prístupe k nemu chýba verejné osvetlenie. Je potrebné 

minimálne umiestniť na budovu Domu smútku vonkajší reflektor. Výhľadovo je potrebné 

realizovať osvetlenie prístupovej cesty k cintorínu. Rovnako je potrebné dokončiť realizáciu 

prestrešenia vonkajšej časti Domu smútku 

b) Kvôli separácii odpadu by bolo vhodné k cintorínu umiestniť nádoby na separovaný zber pre 

sklo a plasty k cintorínu 

c) Občania požiadali zástupcu Mestskej polície o preventívne kontroly a následný odchyt 

túlavých psov v mestskej časti 

d) Občania poďakovali za vianočné osvetlenie stromčeka v mestskej časti v predošlých dvoch 

rokoch a požiadali o zabezpečenie osvetlenia aj tento rok  

e) Občania požadujú, aby sa urobilo značenie pre vodičov kamiónov, ktorí blúdia po mestskej 

časti, na príjazd do areálu VAS (kafiléria). Nastáva totiž situácia, keď do obytnej zóny vojde 

kamión a GPS ho potom smeruje popod cestu I/18  k cintorínu a Vodnému dielu Žilina.   



f) Občania opätovne upozorňujú na zabezpečenie čistenia odpadkov pri ceste I/18 a pri 

parkovisku pred HYZA, ako aj oproti vjazdu do mestskej časti, kde na nepovolenom mieste 

stávajú kamióny a vodiči znečisťujú okolie  

g) Občania požiadali poslancov o prizvanie primátora mesta na niektoré z budúcoročných 

stretnutí občanov s poslancami, kde majú záujem diskutovať s primátorom mesta 

o aktuálnych veciach mestskej časti a názoroch mesta na jej budúci rozvoj. Poslanci pozvú 

pána primátora samostatným listom  

h) Občania prejavili záujem o rozvoj mestskej časti aj tým spôsobom, že by sa tu realizovala 

výstavba mestských nájomných bytov. S touto myšlienkou oslovia poslanci vedenie mesta. 

 

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

bude 17.12.2013 o 18°°hod. 

 

Zapísal : Štrba 


