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

 
ZÁPISNICA 

zo stretnutia poslanca s občanmi Mojšova Lúčka 
 

 
Dňa 2.5.2019 o 18:00 hod. v Mojšovej Lúčke v poslaneckej miestnosti sa uskutočnilo stretnutie 
poslanca s občanmi tejto mestskej časti. Stretnutia sa zúčastnil poslanec Ing. Ján Pažický, JUDr. 
Jozef Augustín, PhD., 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 poslancov Ing. Jána Pažického, a poslanca 
JUDr. Jozefa Augustína, PhD. a predstavil zástupcu MP pána Miloša Tomašca, ktorý bude pôsobiť 
ako komisár pre MČ Mojšova Lúčka, Ing. Darinu Bobáňovú, ktorá bola zvolená na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva ako asistent Výboru č. 8, zároveň privítal aj prítomných občanov.  
 
V ďalšom poslanec Johanes oboznámil prítomných s programom stretnutia:  
1) Informácia z posledného zasadnutia MZ v Žiline  

2) Požiadavky občanov na zástupcu Mestskej polície v Žiline  

3) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia  

4) Formulovanie nových požiadaviek občanov Mojšovej Lúčky do zápisnice  

5) Diskusia  

6) Ukončenie  
 
K jednotlivým bodom programu:  
1) Poslanec Johanes prítomných informoval o výsledkoch z posledného zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Žiline.  
 
 
2) Poslanec Johanes následne požiadal občanov, aby vyjadrili svoje požiadavky na zástupcu 

Mestskej polície v Žiline (ďalej len „MP“).  
 
Hlavným a opakovaným problémom je výjazd na cestu I/18 z Mojšovej Lúčky. 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.  
Zástupca MP Tomašec – uviedol. že polícia môže kontrolovať parkovanie len na pozemkoch mesta. 
Zároveň požiadal občanov aby v prípade nekalej činnosti, či už pálenia  v záhradkárskej osade, 
stretávanie sa mládeže pri vodnom diele a pod.. 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. 
 
3) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia  
 
Poslanec Johanes prítomných poinformoval o stave riešenia požiadaviek občanov z 
predchádzajúceho obdobia. 
 

Plnenie požiadaviek adresovaných na Mesto Žilina, odbor dopravy: 

Oprava starej zámkovej dlažby na chodníkoch a komunikáciách. 

Stanovisko OD: treba konkretizovať miesta 

Poslanec Johanes: Počas zimnej údržby sa takéto ohliadky nevykonávajú, začína sa až na jar. 
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Požiadal o uvedenie konkrétnych miest, prípade predloženie fotodokumentácie, na základe čoho by 

sa dala požiadavka na Mesto OD na vykonanie dohľadu a následne zabezpečenie opravy (pokiaľ ide 

o mestské chodníky).  

Problémy sú pri výjazde z obce doľava smerom ma centrum nutné rokovať s dopravným 

inšpektorátu p. Pidychom resp. náčelníkom pri riadení dopravy v exponovaných hodinách. 

Občania žiadajú overiť možnosť realizácie krátkeho privádzača od obce Strečno - kedysi 

vypracovaná dokumentácia, zistenie vlastníkov pôdy 

Stanovisko OD: Rieši KDI a SSC, nie je kompetencia mesta. 

Poslanec Johanes: DI  doposiaľ nedostal žiadny podnet z mesta. Riešenie dopravnej situácie je aj 

v záujme vedenia mesta. Zatiaľ v danej lokalite bývajú policajti, ktorí pomáhajú riadiť premávku ale 

z hľadiska ich bezpečnosti je potrebné túto situáciu riešiť. Ide o náročný projekt z hľadiska 

kompetencii dotknutých orgánov pretože ide o cestu I/18, jednak finančných prostriedkov (projektu 

a pod.) a tento problém nie je krátkodobá záležitosť. Príprava si vyžaduje dlhší čas už vzhľadom na 

túto náročnosť. 

Aj bývalý poslanec na mestskú časť Mojšova Lúčka p. Juriš oboznámil občanov s krokmi, ktoré 

vykonali pred tým – komunikácia DI a SSC aj s OD na meste. Išlo by aj o majetkoprávne 

vysporiadanie pozemkov v prípade nového riešenia danej situácie, odbočovací pruh je tiež bariéra. 

Podľa zisťovania poslanca Johanesa na ORPZ z komunikácie s náčelníkom DI riešenie celej 

križovatky spadá do KR DI, kde bude smerovať aj podnet cez odbor dopravy na meste aby sa 

preverovali možnosti riešenia danej situácie, ktorá sa môže iba vyjadriť. podľa ich vyjadrenia 

križovatka je prekážkou na tomto type cesty.  

Ako návrh riešenia situácie a to 1. policajtmi, 2. svetelná signalizácia (inteligentné), 3. privádzač – 

technicky a ekonomicky veľmi ťažko realizovateľné, 4. spojazdniť resp. zlegalizovať prejazd v jednom 

smere v určitých hodinách určenými vozidlami cestou okolo Vodného diela. 

V prípade spustenia diaľnice by sa táto situácia čiastočne vyriešila. Treba brať do úvahy aj to, že 

okrem bývajúcich občanov, je tu Vodné dielo – návštevníci, veľká záhradkárska osada, takže zámer 

na riešenie danej situácie je veľký. 

Občania navrhovali vytvoriť zátarasy (bola už aj petícia) na riešenie danej situácie. V obci podľa 

vyjadrenia je stavebná uzávera, väčšina je vo vlastníctve Vodohospodárskej výstavby a nik si tam nič 

nemôže postaviť. 

Z mosta popod hlavnú ulicu k cintorínu opadáva omietka. 

Stanovisko OD: rokovať so SSC 

Poslanec Johanes: Všetky kapacity boli v zimnom období smerované na odpratávanie snehu. OD 

bude opäť v danej požiadavke oslovený na zaujatie stanoviska – či bol podnet riešený na SSC a či 

most sa bude opravovať. 

Riešenie projektu multifunkčného ihriska spolu s p. Siskom 

Stanovisko OD: investičná akcia 

Poslanec Johanes: bude sa snažiť zaradiť do plánu investičných akcii na roky 2019, 2020 

Občania upozorňujú na nedostatočnú údržby ciest a chodníkov mestom od snehu, najmä pri 

škole a obchode. 

Stanovisko OD: konštatovanie 

Poslanec Johanes: Situácia s výkonom ZÚ bola túto zimu skutočne zlá, vedenie mesta podniká 

kroky, aby sa nasledovnú zimu situácia zlepšila. Nutná koordinácia so Žilinskými komunikáciami, 

možné aj svojpomocne, dispečing Žil. komunikácií 0415652371. 

 

Plnenie požiadaviek adresovaných na Mesto Žilina, odbor životného prostredia: 

Občania by si priali orezávať stromy kvôli množstvu lístia. 

Stanovisko OŽP: opad lístia je prirodzený jav, kvôli ktorému stromy neorezávame. Listy počas 



vegetácie zachytávajú prach, ochladzujú a zvlhčujú priestor a produkujú kyslík. 

Poslanec Johanes: Väčšinou ide o stromy na cintoríne. Požiadavka na OŽP na odstránenie stromov  

z vonkajšej strany cintorína a vysadenie nových stromov. 

Zabezpečenie odpratávania lístia z chodníkov a cesty – nutná spolupráca občanov, resp. aj 

VPP 

Stanovisko OŽP: v kompetencii OD 

Aktivizácia VPP pracovníkov na pomocné práce – chodníky, lístie, sneh – p. Trpiš. 

Stanovisko OŽP: Aktivačných pracovníkov je nedostatok, v rámci možností, ale aj ich schopností, ich 

v maximálnej miere využívame. 

Poslanec Johanes: Zistiť u p. Jančíka,- zamestnanec OD, čo je potrebné zabezpečiť pre aktivačné 

práce pre p. Trpiša. Je potrebné nahlásiť tých, ktorí sú vedení na úrade a chcú vykonávať aktivačné 

práce.  

 

Plnenie požiadaviek adresovaných na Mesto Žilina, odbor právny a majetkový: 

Opadáva strešná krytina zo stavby SVV do areálu školy aj na chodníky. 

Stanovisko OPaM: bude vykonaná ohliadka na mieste s odborne spôsobilou osobou 

Poslanec Johanes: V pláne investícii je nato vyčlenená položka bude riešená,  ide o havarijný stav. 

Overenie možnosti preplácania časti nájomného - za teplo - mestom za kultúrny stánok v 

podkroví objektu - momentálne ho platí športový klub, nájomná zmluva je so SVV. 

Stanovisko OPaM: Mesto Žilina navrhuje, aby občania zvážili prebratie spoločenských priestorov 

spoločnosťou ŽILBYT, ktorá by sa starala o údržbu a aj vykurovanie miestnosti a prístup pre 

verejnosť. Tým pádom by športový klub nemal náklady spojené s údržbou, resp. vykurovaním 

miestnosti. Priama úhrada nákladov na vykurovanie mestom Žilina z pohľadu pána viceprimátora nie 

je ideálna. 

Poslanec Johanes: prerokuje s p. viceprimátorom. Vodohospodárska výstavba uvažuje so zbavením 

sa (odpredajom) tohto objektu. 

 

Plnenie požiadaviek adresovaných na Mesto Žilina, odbor vnútorných vecí: 

Zlá kvalita zvuku mestskej rozhlasu ( p. Myšiak ) občania majú do najbližšej schôdze definovať 

o ktoré reproduktory konkrétne ide v spolupráci s hlásateľkou. 

Stanovisko OVV: Po spresnení informácie podnet postúpime dodávateľovi za účelom preverenia stavu 

a vykonania prípadnej opravy. 

- momentálne rozhlas funguje bez závad.  

 

Plnenie požiadavky adresovanej na Mesto Žilina, odbor investičný: 

Zabezpečiť pripojenie elektriny k ihrisku spolu s p. Siskom 

Poslanec Juriš - býv. poslanec za Mojšovu Lúčku: pripravili sme jedno odberné miesto, pripravila sa 

projektová dokumentácia, pomáhal aj vtedajší vedúci ekonomického odboru cez elektrárne. Bohužiaľ 

projektovú dokumentáciu vzhľadom na danú situáciu nie je možné zistiť, kde sa nachádza.  

Stanovisko OI : vedúci odboru Ing. Guzma odpovedal - takúto akciu na investičnom odbore 

neevidujeme 

Poslanec Johanes: na odbor investičný bola daná opakovaná žiadosť na pripojenie ihriska el. 

prípojkou. 

 

 



Plnenie požiadaviek adresovaných na Mesto Žilina, odbor školstva: 

Občania žiadajú získať zmluvu SVV kvôli možnosti využívania telocvične, momentálne v správe 

špecializovanej školy pod MinŠk, riaditeľka neumožňuje využívanie. 

Stanovisko OŠ: Nájomná zmluva je platná, OŠ o problematike využívania telocvične občanmi rokoval, 

zatiaľ neúspešne. 

Poslanec Johanes: Zmluva je platná, je v nej uvedené, že sa môže poskytovať do krátkodobého 

užívania ďalším užívateľom. Komunikoval som aj s terajšou riaditeľkou školy, ktorá nesúhlasila 

s takouto činnosťou. Komunikujem v danej veci s vedúcim odboru školstva na Okresnom úrade p. 

Galbavým, v najbližších dňoch sa máme stretnúť, prejsť si podmienky, za ktorých by sa mohla 

telocvičňa užívať aj pre verejnosť. 

 

 

Po oboznámení sa s plnením požiadaviek jednotlivých odborov na Mestskom úrade poslanec 

oboznámil občanov s investičným plánom Mesta zhodnotením navrhovanými investíciami pre 

obec Mojšova Lúčka na volebné obdobie 2019-2020. 

 

MZ plán investície – koncom mája bude mimoriadne Zastupiteľstvo. Peniaze pre obce Strážov 

a Mojšovu Lúčku tým, že sa odčlenili od pôvodných VO  ani koruna sa nenavýšila pre tieto obce – 

presunuli sa ľudia, ale bez peňazí. 

Poslanec Pažický uviedol: V roku 2017 bolo prijaté uznesenie, kde každý VO dostal rovnakú sumu 

20tisí, s tým, že časť 20% išla na bežné výdavky a 80 % na kapitálové. V 2018 pred voľbami došlo k 

prerozdeleniu VO tak,  že sa tieto dve obce pričlenia k VO č.8. V tom čase dal poslanec Puček 

pozmeňujúci návrh rozpočtu aby sa prerozdelili aj tieto pohotovostné zdroje VO 8  o 1200-1300 

bežných výdavkoch a 5300 kapitálových výdavkov. Toto sa schválilo ale nebolo tam však riešené 

odkiaľ tieto prostriedky zobrať, či s tých starých VO, kde tieto obce patrili alebo či z rozpočtu. Tým sa 

stalo toto uznesenie nevykonateľné ani poslancom v tomto novom VO nedal nik vedieť, bolo to zistené 

cca mesiac dozadu na meste. Takže zostala tá istá suma 20tisíc. Boli v tejto veci podniknuté kroky, 

boli oslovení kolegovia poslanci – schodnejšia cesta bude navýšením rozpočtu pre VO č.8, nakoľko 

oni si už tieto svoje zdroje pridelili na plánované akcie v svojich VO. Momentálna situácia je, že VO č. 

8 s ôsmimi mestskými časťami má také finančné prostriedky ako iné VO so šiestimi mestskými 

časťami. Je prísľub od vedenia mesta, že do ďalšieho MZ sa majú hľadať riešenia ako tie finančné 

zdroje budú nejakým spôsobom navýšené aby  sme mohli dať Mojšovej Lúčke a Strážovu to načo boli 

zvyknutí. 

 

 

Opakované požiadavky obyvateľov 

 

1. Opadáva strešná krytia zo stavby SVV do areálu školy aj na chodníky 

2. Oprava starej zámkovej dlažby na chodníkoch a komunikáciách – na OD vykonať dohľad 

3. Problémy sú pri výjazde z obce doľava smerom ma centrum nutné rokovať s dopravným 

inšpektorátu resp. náčelníkom pri riadení dopravy v exponovaných hodinách.  

4. Požiadavka na OD v riešení výjazdu na cestu I/18: 

a) nech požiada v exponovanej dobe o prítomnosť policajtov pri výjazde na cestu I/18 cez  DI   

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. 

5. Z mosta popod hlavnú ulicu k cintorínu opadáva omietka - rokovať so SSC, na MU zodp. Ing. 

Rolko 

6. Zabezpečenie odpratávania lístia z chodníkov a cesty - nutná spolupráca občanov, resp. aj VPP 



7. Zabezpečiť pripojenie elektriny k ihrisku – stav na OI – podaná žiadosť 

8. Aktivizáciu VPP pracovníkov na pomocne prace - chodníky, lístie, sneh - p. Trpiš, na MU p. 

Jančík 

9. Riešenie projektu multifunkčného ihriska spolu s p. Siskom 

10. Občania žiadajú získať zmluvu SVV kvôli možnosti využívania telocvične, momentálne v správe 

špecializovanej školy pod MinŠk, riaditeľka neumožňuje využívanie,  

11. Overenie možnosti preplácania časti nájomného - za teplo - mestom za kultúrny stánok v 

podkroví objektu - momentálne ho platí športový klub, nájomná zmluva je so SVV,  
 
 
 
4.)  Nové požiadavky obyvateľov 

1. Kultúrny dom – zlý technický stav – požiadať Stavebný úrad o vykonanie dohľadu. 

2. Požiadavka na OŽP - na odstránenie stromov (chvojok) z vonkajšej strany cintorína 

      a vysadenie nových stromov a úprava existujúcich stromov. 

3. Čistenie chodníkov. 

4. Kosenie v starej Mojšovej Lúčke 

5. Na moste sú dve obrovské diery, pri prejazde vozidlom je to hlučné. 

6. Umiestnenie lavičiek pri kríži, na cintoríne a pri obchode. 

7. Upraviť harmonogram kontajnerov 

8. Možnosť umiestnenia odpadových košov pre záhradkárov na parkovisku 

9. Umiestnenie zariadenia – unimobunky na ihrisku (kontajner pre účely šatne, sklad a sociálne 

       zariadenie). 

10. Doplniť osvetlenie na cintoríne od ihriska ku domu smútku. 

 
 
Diskusia: 

Diskusia sa týkala hlavne predloženého navrhovaného rozpočtu na financovanie jednotlivých 

požiadaviek do konca volebného obdobia. Poslanec Johanes upozornil že v pláne na r 2019 až 2022, 

ktorý obdržal včera v popoludňajších hodinách mailom od vedenia mesta, je vyše 600 položiek v 

úhrnnej hodnote vyše 84 mil Euro. Poslanci vyzvali občanov na určenie priorít, čo je najdôležitejšie pre 

ich obec, aby v rokovaní s mestom ich vedeli v danom poradí presadzovať 

 

 

 

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 

 

 


