
Zápisnica č. 5/2014/ML 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   27.5.2014 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, budova bývalej ZŠ 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, 17 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 ospravedlnil neúčasť poslanca Marčeka. 

Ad2: Poslanci poskytli občanom informácie o stave riešenia ich podnetov z predošlých verejných 

stretnutí a o aktivitách mesta. Okrem iných informácií boli poskytnuté aj ďalšie 

a) Bol začatý ambulantný predaj mliečnych výrobkov, ktorý sa realizuje vždy v pondelok od 

17.15. Podľa záujmu občanov bude upravená frekvencia a doba predaja 

b) V riešení je zabezpečenie ambulantného predaja pekárenských výrobkov 

Ad4:  Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na riešenie, niektoré z nich sú opakovane 

vznášané a je potrebné zo stany Mesta k nim zaujať stanovisko: 

a) Občania požiadali o premiestnenie nevhodne umiestneného mobilného WC pri 

autobusovej zastávke, ktoré je umiestnené presne oprosti zastávke. Je tam aj vhodnejšie 

miesto  za skupinou stromov 

b) Občania upozornili na havarijný stav mostíka na ulici Pod hájom a požiadali o jeho opravu 

c) Z dôvodu lepšej orientácie pre vodičov a návštevníkov mestskej časti je potrebné na vstupe 

do Mojšovej Lúčky od cesty I/18 umiestniť stĺpik s informačnými tabuľami, ktoré budú 

navigovať k jednotlivým uliciam. Táto požiadavka je opätovne vznesená, keďže na pôvodnú 

ešte zo roku 2012 nebola zo strany mesta zatiaľ žiadna reakcia. 

d) Na ulici Hlavátková pred domom č.104 je jama, ktorá je už dlhší čas prekážkou na ceste. Je 

potrebné urgentne jamu zasypať a cestu opraviť 

e) Vzhľadom na avizované dopravné obmedzenia na ceste I/18 (oprava mosta na Zlatným) 

žiadajú občania o dopravnú asistenciu pri výjazde z Mojšovej Lúčky najmä pre autobusy 

MHD 



f) Pán Bitto navrhol z dôvodu zvýšenia bezpečnosti na ceste v starej Mojšovej Lúčke zmenu 

dopravnej značky obmedzujúcej rýchlosť vozidiel z terajších 30km/hod na 20km/hod 

a doplnenie značky „Pozor deti!“.  

g) Na úseku miestnej komunikácie zo starej Mojšovej Lúčky poza zátoku Vodného diela ku 

kaplnke navrhol rovnako umiestniť dopravnú značku obmedzujúcu rýchlosť vozidiel na 

maximálne 20km/hod. Tento úsek cesty často využívajú aj cyklisti a chodci, ktorí 

prechádzajú lávkou ponad vodné dielo do obce Mojš 

h) Betónové kužele na Karasovej ulici, ktoré bránili vjazdu a výjazdu nepovolaných nákladných 

a terénnych vozidiel na pozemky nad rodinnými domami, niekto poškodil a odstránil. Bude 

preto potrebné túto situáciu opätovne riešiť a nájsť vhodnejšie technické riešenie, ktoré 

umožní prejazd poľnohospodárskej technicky na toto územie  

i) Občania upozornili na zostávajúcu trávu po jej pokosení na zemi. Tráva tam hnije 

a zapácha. Požiadali, aby bola po ukončení kosenia odvezená. 

j) Poslanec žiada mesto o informáciu, v koho správe je kosenie a údržba vnútornej plochy 

ihriska a trávnika v areáli školy. Pozemok nie je udržiavaný ani kosený. 

k) Členovia DHZ Mojšová Lúčka požiadali o spoločné stretnutie so zástupcom mesta 

v priestoroch nedokončenej časti stavby kultúrneho domu vzhľadom na prípravu úprav 

požiarnej zbrojnice  a I.NP toho priestoru pre potreby občanov. Poslanec zorganizuje 

takéto stretnutia v najkratšom čase 

l) Zástupcovia DHZ požiadali písomne mesto Žilina a Vodohospodársku výstavbu Bratislava 

o udelenie súhlasu k realizácii úprav ihriska pre organizovanie hasičských športových 

súťaží. Žiadosti a projektovú štúdiu odovzdali poslancovi 

m) OZ Športcentrum informovalo o príprave a organizácii MDD, ktorý sa uskutoční dňa 

7.6.2014 na ihrisku. Táto akcia sa uskutoční aj s finančnou podporou poslancov mestskej 

časti  

Ad5:  Poslanec Štrba ukončil spoločné stretnutie a prítomným poďakoval za účasť. Najbližšie ďalšie 

verejné stretnutie sa uskutoční dňa 24.6.2014 o 18°°. 

Zapísal: Štrba   


