
Zápisnica č.8/2013/ML 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č.6 

 

Dátum:   29.10.2013 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, základná škola 

Prítomní:   Ing. Jozef Štrba, Ing. Pavol Marček, 19 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 sa sťažujú, že voľné pozemky medzi zástavbou rodinných domov neboli v tomto roku 

ešte kosené. Burina je vysoká a zaplieňuje tak aj okolité pozemky. Je potrebné zo strany 

Odboru ŽP Mesta Žilina riešiť u vlastníkov pozemkov (pravdepodobne Vodohospodárska 

výstavba, š.p. Bratislava)  

b) Občania sa opätovne sťažujú na nedokončené vodorovné dopravné značenie na ceste I/18 pri 

odbočovaní do mestskej časti. V čase zníženej viditeľnosti je to problém aj kvôli tomu, že 

krajnicu mnoho občanov využíva ako chodník pri ceste domov z práce z areálu HYZA. 

Urgovať u správcu cesty (SSC IV Žilina) 

c) Na cintoríne je v súčasnosti nedostatok úžitkovej vody v nádrži. Pred blížiacim sa sviatkom 

zosnulých je potrebné zabezpečiť doplnenie vody 

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

časti, na príjazd do areálu HYZA. Nastáva totiž situácia, do obytnej zóny vojde kamión a GPS 

ho potom smeruje popod cestu I/18  k cintorínu a Vodnému dielu Žilina.  Táto cesta je úzka 

a nie je možné sa z nej dostať na hlavnú cestu inak ako spätným cúvaním kamióna. 



e) Občania upozorňujú na potrebu prečistenia potoka Hýrov v zastavanej časti mestskej časti. 

Pri dlhotrvajúcom daždi sa voda vylieva z koryta potoka a zaplavuje cestu a okolité pozemky 

f) Podľa informácií od občanov je pre konanie nadchádzajúcich volieb do VÚC určená miestnosť 

v priestoroch Materskej školy. Tieto priestory sú nevhodné na takýto účel, keďže by sa 

musela dosť výrazným spôsobom upravovať trieda. Doteraz sa na tento účel využívali 

priestory základnej školy, ktoré sú na to omnoho vhodnejšie. V priestoroch ZŠ aj po jej 

zrušení sú k dispozícii stoličky aj stoly tak, aby bolo možné miestnosť pripraviť. Je preto 

potrebné zvážiť možnosť  zmeny miestnosti (v tom prípade by bolo potrebné oznámiť zmenu 

obvodnej volebnej komisii) alebo pripraviť priestory MŠ. 

 

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

bude 26.11.2013 o 18°°hod. 

 

Zapísal : Štrba 


