Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline
kontakt: MUDr. Rastislav Johanes, PhD., Biela 1033/1, Žilina-Budatín teľ: 0903 802 375, E-mail:
rastojohanes@gmail.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPISNICA
zo stretnutia poslancov s občanmi Mojšova Lúčka
Dňa 28.06.2019 o 17:00 hod. v Mojšovej Lúčke v poslaneckej miestnosti sa uskutočnilo stretnutie poslanca s
občanmi tejto mestskej časti. Stretnutia sa zúčastnil poslanec MUDr. Rastislav Johanes, Ing. Ján Pažický
a poslanec JUDr. Jozef Augustín, PhD. sa ospravedlnil. Za Mestskú políciu Žilina (ďalej len „MP“) komisár Miloš
Tomašec - veliteľ okrsku Vlčince a asistent výboru mestskej časti - Výboru č.8 - Ing. Darina Bobáňová
V úvode poslanec MUDr. Rastislav Johanes PhD., privítal poslanca Ing. Jána Pažického, zástupcu MP pána
Miloša Tomašca, asistentku Ing. Darinu Bobáňovú, zároveň privítal aj prítomných občanov.
Zároveň upozornil občanov, že ak požadujú iný termín (hodinu) stretnutia, je potrebné toto oznámiť poslancovi
vopred aby sa táto zmena dostatočne skoro oznámila.
V
1)
2)
3)
4)
5)

ďalšom poslanec Johanes oboznámil prítomných s programom stretnutia:
Požiadavky občanov na zástupcu Mestskej polície v Žiline
Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia
Formulovanie nových požiadaviek občanov Mojšovej Lúčky do zápisnice
Diskusia
Ukončenie

Poslanec informoval o akcii - zajtra sa pripravuje akcia MDD, kde prídu poslanci aj z minulého obdobia. Pozýval
aj pána primátora a jeho zástupcov ale sú momentálne mimo SR. Sľúbili, že sa budú zúčastňovať. Pán primátor
prisĺúbil, že bude 2krát do roka navštevovať tieto mestské časti, takže určite príde aj medzi nás do Mojšovej
Lúčky. Samozrejme problémy v týchto prímestských častiach sú v niektorých smeroch iné ako priamo v meste
a na sídliskách. Aj ja budem rád keď príde a zažije takú živú diskusiu s Vami ako bola minule.
Od posledného stretnutia uplynula krátka doba a tie požiadavky, čo sa týka na Mesto sa nejak nezmenili.
Odpovede jednotlivých odborov k požiadavkám obyvateľov Mojšovej Lúčky pre krátkosť času a z dôvodu
niektorých zmien na pozíciách vedúcich odborov zatiaľ neboli spracované v plnom rozsahu.

K jednotlivým bodom programu:
.
1) Poslanec Johanes následne požiadal občanov, aby vyjadrili svoje požiadavky na zástupcu Mestskej polície v
Žiline (ďalej len „MP“).
Komisár informoval o vykonanej obhliadke skládky na cintoríne. Bola urobená fotodokumentácia z miesta
a podklady boli zaslané na mesto Žilina. Nepodarilo sa zistiť pôvodcu tohto v podstate stavebného materiálu.
Druhou požiadavkou bolo parkovanie na trávnikoch. Občania sa sťažovali na parkovanie v križovatke, kde
parkovanie pri Vodnom diele - hlavne pri Pizzerii, zároveň žiadali MP, aby sa v týchto častiach vykonávali
častejšie kontroly, ktoré by mohli mať na začiatok aj preventívny charakter. Časť pozemkov je Vodohospodárskej
výstavby a časť je urbárska. Na týchto pozemkoch nemôže MP vykonávať kontroly.
Zástupca MP Tomašec - uviedol, že polícia môže kontrolovať parkovanie len na pozemkoch mesta. Opäť
požiadal občanov aby v prípade potreby volali na linku Mestskej alebo štátnej polície - operačné okrskov 159,
prípadne na mail operacne@mpza.sk, alebo štátnu linku 158., alebo na jeho mail tomasec@mpza.sk. Častejšími
výjazdmi na základe upozornenia občanov sa postupne vytvorí aj väčšia ostražitosť a prevencia voči
nepovolaným osobám a akciám. Začínajú chodiť aj cyklohliadky, hlavne v časti Vodného diela, kde a dávajú
predvolanky na priestupky.
Poslanec Johanes: Požiadavka na mesto, zistiť kde skončili odoslané podklady z MP a či sa v danej veci

nepovolenej skládky vykonali nejaké kroky, resp. jej odstránenie.
Hlavným a opakovaným problémom je výjazd na cestu 1/18 z Mojšovej Lúčky. Opakovane sa obyvatelia sťažovali
na zlý prístup aj štátnej polície.
Poslanec Johanes: Inicioval som stretnutie s odborom dopravy, investičným odborom, prednostom
a viceprimátorom a som im predostrel požiadavku pokúsiť sa prejazd popri Vodnom diele. Navrhoval by som túto
trasu aspoň v špičke medzi 7-8.00 hodinou. Sám som si to vyskúšal a dalo sa to celkom pohodlne zvládnuť.
Tomuto návrhu sa bránili hlavne športovci z mestského úradu, ktorí túto časť komunikácie nechcú zaťažovať
dopravou a to aj z hľadiska bezpečnosti. Je tam veľký pohyb korčuliarov, bicyklistov už aj v ranných hodinách, sú
tam závory nepatrí to mestu a rokovania s Vodohospodárskou výstavbou by bol problematický. Keď sa urobí
tunel zmení sa aj doprava. Bohužiaľ plánuje sa to spustiť do roku 2023.
Pán Kuba požiadal o orezanie orechov pri hlavnej ceste, pán Bitto o orezanie stromov okolo cesty v starej
Mojšovej Lúčke, ktoré zakrývajú osvetlenie a taktiež staré stromy – borovice vedľa ihriska.
Poslanec Johanes: Je potrebné zistiť najskôr koho je pozemok, na ktorom sa tieto stromy nachádzajú. Ak nie sú
vo vlastníctve mesta nie je možné toto zrealizovať.
Poslanec informoval aj o stránke mesta Žilina „Odkaz pre starostu“ – www.odkazprestarostu.sk , kde sa plnia
požiadavky občanov niekedy omnoho skôr ako cez poslancov, ktorí sa tieto problémy snažia vyriešiť. Takže ak
máte nejaký problém, odfotíte ho a pošlete na túto stránku. Tak aj ja navrhujem odskúšať túto stránku a niektoré
veci budeme treba riešiť aj touto formou a uvidíme, či sa to takto z dvoch strán podarí vyriešiť.
Zároveň poslanec navrhol, že by s niekým z prítomných p. Siskom zajtra (akcia MDD) prešli kritické úseky, ktoré
treba riešiť aby bolo jednoznačné, kde je potrebné a možné riešiť danú situáciu.
Požiadavka o umiestnenie zrkadla pri Vodnom diele na ceste z Mojša do Mojšovej Lúčky v zákrute – vjazd na
most do Mojša.
Poslanec Johanes: Pôjdem sa tam pozrieť a na OD sa dá sa požiadavka na umiestnenie zrkadla.
Požiadavka na vybudovanie osvetlenia na moste pri Vodnom diele.
Poslanec Johanes:Je potrebné zistiť komu patrí tento most, či je v správe Vodohospodárskej výstavbe.
Požiadavka na likvidáciu - odstrel diviakov, čo je problém vo viacerých mestských častiach nielen v Mojšovej
Lúčke.
Poslanec Johanes: Jedno z riešení bolo myslím v Trnovom, že sa im potrava nosila na iné miesto a tie si tam
zvykli chodiť. Je to dlhodobý problém, ktorý sa rieši aj v iných mestských častiach.
Nespokojnosť s kosením hlavne na cintoríne.
Poslanec Johanes spolu s poslancom Pažickým: Problém s kosením máme vo všetkých mestských častiach.
Mesto prostredníctvom Žilbytu má uzavretú zmluvu s MgM a T+T. Mešká kosenie aj vďaka počasiu. Ďalej firma,
ktorú vysúťažil ŽILBYT pre mesto nezvláda danú situáciu. Už sa malo začať v podstate kosiť druhýkrát a oni
dokončievajú prvé kosenie. Mesto bude hľadať riešenie, bude ukončená táto zmluva a bude sa hľadať nová. Pán
primátor vyzval poslancov aby hľadali aj v týchto mestských častiach zručných ľudí na tieto práce, čo sa osvedčilo
v rámci zimnej údržby v Zástraní aj v Zádubní. Urobili by sa zmluvy s miestnymi jednak na zimnú údržbu ale aj na
letnú údržbu.
Požiadavka na umiestnenie smetných nádob vedľa odbočovacieho pruhu smerom na Žilinu. Zastavujú tam autá a
je tam smetisko.
Poslanec Pažický: informoval o tom, že Mesto nebude umiestňovať smetné nádoby na pozemkoch, ktoré nie sú
v jeho vlastníctve. Treba sa obrátiť na Slovenskú správu ciest.
Smrad z kafilérky:
Poslanec Johanes: Svoju firmu majú na svojom pozemku a majú predpokladám všetky doklady, ktoré potrebujú
na toto podnikanie. Sú to prísne normy, ktoré spĺňajú.

Akou formou by sa dalo preplácať, kosenie ihriska zabezpečujeme 2x do roka a nik nám to neprepláca. Kúpili
sme kosačku a vo svojej réžii a staráme o ihrisko a bolo by dobré vybudovať vodovodnú prípojku alebo
zabezpečiť zásobník na vodu na polievanie ihriska a prípojka elektriky.
Poslanec Johanes: Mesto má prenajatý celý tento areál aj ihrisko. Na dvere prispejeme to pracujeme na tom aby
platba bola zlegalizovaná. Súčasťou je aj celý tento areál, kde sú športovci, zároveň požiarnici. Treba dať na
papier čo chceme robiť, v akom rozsahu, koľko by to stálo, kto bude zato zodpovedný a takto mi to odovzdáte.
Treba byť na to pripravení. Založiť si to občianske združenie, požiadať o prenájom nevidím v tom žiaden problém,
ale treba si uvedomiť, že je to veľký záber a zodpovednosť. Potom sa dá žiadať o dotácie na meste aj na VUC aj
granty.
Pokiaľ ide o prípojku elektriky, tam bola podaná opakovaná žiadosť na OI (tá pred tým ako viete sa stratila). Či to
urobia z peňazí údržby o to viac peňazí zostane na investície. Obidvoje si treba zajtra pozrieť a poslať sem ľudí
z mesta aby to aj oni videli a potom sa budú robiť parierové podklady (takzvaná papierovačka).
Stanovisko OI: z dôvodu maximálnej vyťaženosti v rámci priorít nevieme teraz garantovať účasť pracovníka z
oddelenia prípravy OI. Informujte nás o termíne stretnutia a podľa momentálnej situácie uvidíme a zariadime sa.
Od Vás potrebujeme presné zadefinovanie zákazky – čo sa presne chce, na akej parcele = č. parcely (LV),
najlepšie mapka, na ktorej to bude zakreslené a pod.
Ríne na cintoríne , nádoby na vodu na splachovanie WC
Poslanec Johanes: Zajtra pri obhliadke nafotíme to a pošleme na ŽILBYT

Po oboznámení sa s plnením požiadaviek jednotlivých odborov na Mestskom úrade poslanec informoval občanov
s investíciou, ktorá bola schválená oprava zámkovej dlažby a chodníkov je to asi 6000eur.
Opakované požiadavky obyvateľov
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opadáva strešná krytia zo stavby SW do areálu školy aj na chodníky
Oprava starej zámkovej dlažby na chodníkoch a komunikáciách – schválené investície, príprava podkladov
pre stavebné práce
Problémy sú pri výjazde z obce doľava smerom ma centrum nutné rokovať s dopravným inšpektorátu resp.
náčelníkom pri riadení dopravy v exponovaných hodinách.
Požiadavka na OD v riešení výjazdu na cestu 1/18:
a) nech požiada v exponovanej dobe o prítomnosť policajtov pri výjazde na cestu 1/18 cez Dl
b) zhodnotí návrh dopravného riešenia situácie okolo Vodného diela len pre občanov Mojšovej Lúčky a nie
pre iných, vyhodnotiť kolíziu s cyklistami, korčuliarmi v jednom smere
c) občania žiadajú overiť možnosť realizácie krátkeho privádzača od obce Strečno - kedysi vypracovaná
dokumentácia, zistenie vlastníkov pôdy.
Z mosta popod hlavnú ulicu k cintorínu opadáva omietka - rokovať so SSC, na MU zodp. Ing. Rolko
Zabezpečenie odpratávania lístia z chodníkov a cesty - nutná spolupráca občanov, resp. aj VPP
Zabezpečiť pripojenie elektriny k ihrisku - stav na 01 - podaná žiadosť
Riešenie projektu multifunkčného ihriska spolu s p. Siskom
Občania žiadajú získať zmluvu SW kvôli možnosti využívania telocvične, momentálne v správe
špecializovanej školy pod MinŠk, riaditeľka neumožňuje využívanie,
Overenie možnosti preplácania časti nájomného - za teplo - mestom za kultúrny stánok v podkroví objektu momentálne ho platí športový klub, nájomná zmluva je so SW,
Požiadavka na OŽP - na odstránenie stromov (chvojok) z vonkajšej strany cintorína a vysadenie nových
stromov a úprava existujúcich stromov.
Kosenie v starej Mojšovej Lúčke
Na moste sú dve obrovské diery, pri prejazde vozidlom je to hlučné.
Umiestnenie lavičiek pri kríži, na cintoríne a pri obchode.
Možnosť umiestnenia odpadových košov pre záhradkárov na parkovisku

16. Umiestnenie zariadenia - unimobunky na ihrisku (kontajner pre účely šatne, sklad a sociálne zariadenie).
17. Doplniť osvetlenie na cintoríne od ihriska ku domu smútku.
Nové požiadavky obyvateľov
1.
2.
3.
4.
5.

Umiestnenie zrkadla pri Vodnom diele na ceste z Mojša do Mojšovej Lúčky v zákrute – vjazd na most do
Mojša.
Výmena osvetlenia na moste na Vodnom diele. Požiadavka na OD
Nespokojnosť s kosením aj na cintoríne.
Umiestniť 2 smetné stojany na smeti vedľa širokého odbočovacieho pruhu, kde stávajú autá a je tam
smetisko smerom na Žilinu.
Vymeniť dažďové žľaby a zvody ( ríne) na budove na cintoríne a aj nádoby na vodu na splachovanie WC

Diskusia:
Pán Kuba požiadal o orezanie orechov, ďalej stromov okolo cesty v starej Mojšovej Lúčke a taktiež staré stromy –
borovice vedľa ihriska. Pouličné lampy sú zatienené konármi stromov. Občania upozornili na skládku pri cintoríne.
Problém kafilérky, často sa nedá dýchať, je potrebné vetrať, stále neznesiteľný smrad. Opakovane sa preberal
problém výjazdu z Mojšovej Lúčky na hlavnú cestu, možnosť využívať priestory prenajaté od mesta a poskytnutie
financii na ich údržbu a prevádzku.
Poslanec informoval o investíciach, ktorá bude schválená - oprava zámkovej dlažby a chodníkov je to asi
6000eur. Či to urobia z peňazí údržby o to viac peňazí zostane na investície. Obidvoje si treba zajtra pozrieť
a poslať sem ľudí z mesta aby to aj oni videli a potom sa bude robiť takzvaná papierovačka.
Informoval občanov o tom, že podľa pokynov p. primátora môžeme komunikovať na meste s vedúcimi odborov,
tak že ak niečo potrebujeme musíme osloviť vedúceho.
Ostatné prednesené požiadavky v rámci diskusie boli zahrnuté do požiadaviek.
Na záver sa poslanci tešili na zajtrajšiu akciu MDD, ktorej by sa chceli zúčastniť a zároveň by si v príjemnej
atmsfére prebrali aj tieto požiadavky, ktoré trápia obyvateľov, prípadne odskočia pozrieť danú situáciu.
Poslanci vyzvali občanov na určenie priorít, čo je najdôležitejšie pre ich obec, aby v rokovaní s mestom ich vedeli
v danom poradí presadzovať.

Ukončenie
Na záver poslanec Johanes a Pažický vyjadrili poďakovanie zúčastneným obyvateľom za aktívny prístup k dianiu
v mestskej časti Mojšova Lúčka, a súčasne vyjadrili presvedčenie, že sa kompetentní pracovníci mesta Žilina
budú opakovanými ako aj novými požiadavkami uvedenými v tejto zápisnici zaoberať a tieto budú zo strany
mesta následne zrealizované.
Zapísala: Ing. Darina Bobáňová - asistentka výboru v mestskej časti - Výbor č.8
Overil: MUDr. Rastislav Johanes, PhD. - poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 8

