
Zápisnica č.1/2013/ML 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6 

 

Dátum:   29.1.2013 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, základná škola 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, 21 občanov,  

Program:  1. Otvorenie 

  2. Informácie poslancov   

3. Podnety občanov 

  4. Záver 

 

Ad1:  Stretnutie otvoril a privítal prítomných občanov poslanec Štrba a súčasne ospravedlnil 
neúčasť poslanca Marčeka zo zdravotných dôvodov 

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

- Občanom bola poskytnutá informácia o aktuálnych témach súvisiacich s činnosťou 
mestského úradu a o rokovaní 27. zasadnutia mestského zastupiteľstva mesta Žilina 

- Občania boli informovaní o stanovisku mesta Žilina k ich sťažnostiam na činnosť správcu 
cintorína 

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) Pani Bartošová opätovne informuje, že technické opatrenia na zabránenie padania snehu pri 
zimnej údržbe mosta na ceste I/18 boli neúčinné a kusy snehu a ľadu pri odhŕňaní snehu 
padajú na strechu ej domu a opätovne došlo k jej poškodeniu. Žiada preto, aby mesto 
vstúpilo do rokovania so správcom cesty (IV SSC Žilina) a vykonali sa na moste také 
opatrenia, ktoré túto závadu odstránia. Súčasne žiada, aby aspoň dočasne vozidlá, 
vykonávajúce zimnú údržbu  na tomto moste, znížili rýchlosť pri jeho prejazde 

b) Občania bývajúci na ulici Lieňová (oproti mostu na I/18) sa sťažujú na veľkú hlučnosť 

z dopravy a zrejme poškodenú dilatáciu mosta, čo spôsobuje otrasy až ich rodinných domov. 

Je potrebné vyzvať správcu cesty (IV SSC Žilina) na meranie hladiny hluku a vykonanie opravy 

mosta 

c) Občania sa sťažujú na nedostatočne vykonávanú zimnú údržbu ciest a verejných 

priestranstiev nasledovne: 

 Nie je odhrnutý priestor Rybieho námestia, kde je vstup do základnej školy a predajne 

potravín 



 Nie je odhŕňaný pravý odbočovací pruh pri výjazde z Mojšovej Lúčky smerom k VAS; toto 

spôsobuje problémy aj autobusom MHD, ktoré na tejto trase majú pravidelnú linku 

 V starej časti Mojšovej Lúčky kvôli rozkopanej miestnej komunikácii nie je udržiavaná 

cesta; je problém prejsť aj s vozidlom pre zber odpadu aj osobným vozidlám 

d) Občania mestskej časti žiadajú zabezpečiť účasť zástupcov majetkoprávneho odboru 

Vodohospodárskej výstavby, š.p. na najbližšom verejnom stretnutí s občanmi, na ktorom by 

sa chceli spoločne informovať o stave riešenia ich majetkoprávnych záležitostí 

 

Ad5:  Poslanec sa prítomným občanom poďakovali za účasť. Najbližšie stretnutie bude 26.2.2013 

o 18°°hod. 

 

Zapísal : Štrba 


