
Zápisnica č.5/2013/ML 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6 

 

Dátum:   29.5.2013 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, základná škola 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, 20 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) Občania informujú o nadmernom znečisťovaní miestnej komunikácie na ulici Kaprová 

motorovými vozidlami, ktoré vynášajú blato z poľnej cesty cez ukončenie slepej ulice 

Kaprová. Blato zanáša uličné vpuste a vytvára v dolnej časti ulice nebezpečný bazén. 

Poslanec požiada odbor dopravy mesta Žilina o riešenie tejto situácie v rámci komplexného 

riešenia dopravných problémov (avizovaných z predošlých stretnutí) v mestskej časti 

b) Členovia DHZ Mojšová Lúčka informovali o nevhodných podmienkach pre ich prácu. Po 

skončení verejného stretnutia sa bol poslanec Štrba osobne pozrieť na aktuálny stav 

a konštatoval, že sú nevyhnutné určité úpravy k tomu, aby mohla byť práca DHZ plne 

funkčná. Súpis potrebných úprav spracuje vedenie DHZ a predloží ich na posúdenie 

prostredníctvom poslanca na mestský úrad  

c) Občania opakovane upozorňujú na dlhodobo nekosené pozemky v prielukách medzi 

rodinnými domami, kde tráva a nálety dosahujú výšku viac ako 1m. Je potrebné zo strany 

odboru životného prostredia vykonať kontrolu a vyzvať vlastníka pozemku na jeho 

udržiavanie 

d) Občania sa zaujímajú, akým spôsobom bude prevádzkovaná budova školy od 1.7.2013 

a akým spôsobom ju budú môcť občania využívať na svoje potreby (verejné stretnutia, 



využívanie telocvične, príležitostné využívanie na organizáciu spoločenských podujatí 

a podobne) 

e) Mladší účastníci stretnutia prejavili záujem o úpravu športových plôch na ihrisku tak, aby 

tam vzniklo aj multifunkčné ihrisko, ktoré by mohlo slúžiť pre verejnosť a bežecká dráha pre 

hasičské súťaže. Ponúkli sa, že spracujú návrh riešenia, ktorý bude podkladom pre ďalie 

kroky k realizácii úpravy ihriska 

f) Občania sa poďakovali mestu Žilina za opravu detského ihriska a výmenu šmýkačky 

g) Zástupcovia občianskych organizácií a spolkov informovali, že vzhľadom na nepriaznivé 

počasie sa prekladá organizácia podujatia pre deti na neskoršie obdobie v mesiaci jún 2013. 

h) Zástupcovia DHZ pozvali spoluobčanov na hasičskú súťaž (predpokladaná účasť asi 20 

družstiev) I.ročník memoriálu M.Kuchára, ktorá sa uskutoční 1.6.2013 od 14°°.  

 

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

bude 25.6.2013 o 18°°hod. 

 

Zapísal : Štrba 


