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ZÁPISNICA 

zo zasadnutia Výboru č. 8 

stretnutie poslancov s občanmi Mojšovej Lúčky 

 

Dňa 29.10.2019 o 17:00 hod. v Mojšovej Lúčke v poslaneckej miestnosti sa uskutočnilo 

zasadnutie Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) v zložení: 

poslanec Ing. Ján Pažický a  asistentka výboru mestskej časti – Výboru č. 8 Ing. Darina 

Bobáňová. Za Mestskú políciu Žilina (ďalej len „MP“) sa zasadnutia zúčastnil starší komisár 

PaedDr. Mgr. Milan Turčan. Poslanec Pažický ospravedlnil neúčasť kolegov poslancov 

MUDr. Rastislava Johanesa, PhD. a JUDr. Jozefa Augustína, PhD.  

V ten istý deň o 15:00 hod. sa konalo slávnostné posedenie občanov pri príležitosti mesiaca 

októbra - “Úcta k starším“, ktoré predchádzalo stretnutiu poslancov s občanmi. Na posedení 

bol prítomný poslanec Johanes a v závere došiel aj poslanec Pažický. Poslanec Johanes sa 

zo stretnutia s občanmi následne ospravedlnil. 

V úvode stretnutia poslanec Pažický privítal zástupcu MP, asistentku výboru a prítomných 

občanov.  

V ďalšom poslanec  oboznámil prítomných s programom stretnutia: 

1) Požiadavky občanov na zástupcu MP 

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

3) Formulovanie nových požiadaviek občanov Mojšovej Lúčky do zápisnice 

4) Diskusia 

5) Ukončenie 

 

K jednotlivým bodom programu: 
 
1) Poslanec Pažický vyzval zástupcu MP na zhodnotenie situácie v Mojšovej Lúčke.  

Komisár Turčan vyhodnotil Mojšovú Lúčku ako pokojnú oblasť. Horšia býva situácia počas 

leta a to hlavne v časti pri Vodnom diele. Následne požiadal občanov, aby vyjadrili svoje 

požiadavky na zástupcu MP. 

Občania sa sťažovali na parkovanie v križovatke, parkovanie pri Vodnom diele - hlavne pri 

Pizzerii, zároveň žiadali MP, aby sa v týchto častiach vykonávali častejšie kontroly, ktoré by 

mohli mať na začiatok iba preventívny charakter.  

Komisár Turčan - uviedol, že MP môže kontrolovať parkovanie len na pozemkoch mesta. 

Opäť požiadal občanov, aby v prípade potreby volali na linku MP (č. 159, prípadne zaslali 

mail na operacne@mpza.sk), alebo linku štátnej polície (č. 158). Výjazdmi na základe 

upozornenia občanov sa postupne vytvorí aj väčšia ostražitosť a prevencia voči 

nepovolaným osobám a akciám.  

 

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

Poslanec Pažický vzhľadom na neprítomnosť poslanca Johanesa, ktorý musel odísť na 
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dôležité rokovanie, sa podujal viesť dané stretnutie s občanmi. Keďže na túto situáciu nebol 

pripravený a vopred upozornený, požiadal občanov o zhovievavosť, nakoľko z uvedeného 

dôvodu nedokáže presne odpovedať na aktuálny stav  plnenia požiadaviek občanov. 

Vzhľadom na danú situáciu vyzval asistentku Ing. Bobáňovú na podanie informácii 

k jednotlivým požiadavkám občanov z posledného stretnutia. 

Asistentka prečítala jednotlivé body z požiadaviek občanov z posledného stretnutia. 

K jednotlivým požiadavkám je stav plnenia nasledovný: 

- Umiestnenie zrkadla pri Vodnom diele na ceste z Mojša do Mojšovej Lúčky v zákrute – vjazd na 

most do Mojša. Táto požiadavka nebola splnená. 

- Výmena osvetlenia na moste na Vodnom diele. Táto požiadavka bola splnená za asistencie p. 

Sisku. 

- Nespokojnosť s kosením aj na cintoríne. Požiadavka bola splnená. 

- Umiestniť 2 smetné stojany na smeti vedľa širokého odbočovacieho pruhu, kde stávajú autá a je tam 

smetisko smerom na Žilinu. Požiadavka nebola splnená. 

- Vymeniť dažďové žľaby a zvody ( ríne) na budove na cintoríne a aj nádoby na vodu na splachovanie 

WC. Požiadavka splnená čiastočne. Nádoby boli umiestnené, ríne zatiaľ neboli vymenené. 

 

 K opakovaným požiadavkám z posledného stretnutia 

- Opadáva strešná krytia zo stavby Vodohospodárskej výstavby, š.p. (ďalej len „VV“) do 

areálu školy aj na chodníky. Asistentka informovala o tom, že na predmetnej stavbe bol 

vykonaný štátny stavebný dohľad, kde bol zistený nevyhovujúci stav, hlavne konštrukcia 

strechy, padajúca krytina ako aj zabezpečenie proti vstupu do samotného objektu. 

Vlastníkom objektu je Vodohospodárska výstavba, ale s Mestom Žilina je uzatvorená 

zmluva, v ktorej je Mesto povinné vykonávať všetky stavebné a udržiavacie práce.  

 

Poslanec Pažický vzhľadom k danej situácii informoval občanov, že o všetkých 

požiadavkách a ich plneniach budú občania podrobnejšie informovaní na budúcom stretnutí. 

 

3) Formulovanie nových požiadaviek občanov Mojšovej Lúčky do zápisnice 

Opakované požiadavky obyvateľov 

1. Oprava starej zámkovej dlažby na chodníkoch a komunikáciách – schválené investície, 

príprava podkladov pre stavebné práce. 

2. Problémy sú pri výjazde z obce doľava smerom ma centrum, je nutné rokovať s 

dopravným inšpektorátom resp. náčelníkom ODI pri riadení dopravy v exponovaných 

hodinách. 

3. Požiadavka na Odbor dopravy 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. 

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

vedúci OD. 



5. Zabezpečenie odpratávania lístia z chodníkov a cesty - nutná spolupráca občanov, resp. 

aj VPP. 

6. Zabezpečiť pripojenie elektriny k ihrisku - stav k 01/2020: bola podaná opakovaná 

žiadosť na investičný odbor o zriadenie NN prípojky. 

7. Riešenie projektu multifunkčného ihriska spolu s p. Siskom. 

8. Občania žiadajú získať zmluvu s VV kvôli možnosti využívania telocvične, momentálne 

v správe špecializovanej školy pod Min.Školstva, riaditeľka neumožňuje jej využívanie. 

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

podkroví objektu - momentálne ho platí športový klub, nájomná zmluva je s VV. 

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

vysadenie nových stromov a úprava existujúcich stromov. 

11. Kosenie v starej Mojšovej Lúčke. 

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

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

14. Možnosť umiestnenia odpadových košov pre záhradkárov na parkovisku. 

15. Umiestnenie zariadenia - unimobunky na ihrisku (kontajner pre účely šatne, sklad a 

sociálne zariadenie). 

16. Doplniť osvetlenie na cintoríne, od ihriska ku domu smútku. 

17. Umiestnenie zrkadla pri Vodnom diele na ceste z Mojša do Mojšovej Lúčky v zákrute – 

vjazd na most doMojša. 

18. Umiestniť 2 smetné stojany na smeti vedľa širokého odbočovacieho pruhu, kde stávajú 

autá a je tam smetisko smerom na Žilinu. 

19. Vymeniť dažďové žľaby a zvody ( ríne) na budove na cintoríne. 

 
Nové požiadavky obyvateľov 
 
1. Preveriť zmluvu, ktorá mala byť uzavretá v roku 2015 medzi Mestom 

a Vodohospodárskou výstavbou vo veci dobudovania ul. Karasovej, kde sú ďalšie 

stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov. Táto mala byť zrealizovaná do roku 

2018. 

2. Na Lipňovej ul. stromy presahujú nad cestnú komunikáciu. Je potrebné ich orezať. 

3. Na ul. Šťukovej je schránka UPC – potrebné natrieť. 

4. Osadenie dažďových zvodov a žľabov na cintoríne a osvetlenie. 

5. Umiestniť veľkokapacitné kontajnery celoročne – nádoby 1000 L na námestí – Rybné 

námestie, ul. Šťuková. 

6. Pridať kontajner na sklo alebo častejšie vyvážať. Býva veľmi rýchlo plný. 

7. Riešenie výjazdu na cestu 1/18 z Mojšovej Lúčky – opakovaná požiadavka. V akom 

štádiu sú rokovania mesta p. primátora s príslušnými orgánmi? 

8. Informačný systém – umiestniť smerové tabule k jednotlivým uliciam. 

9. Výsadba stromov – formovanie (orezávanie), hrabanie lístia. Upraviť stromy na 

pozemkoch mesta aj v ostatných častiach Mojšovej Lúčky. 

10. Na ul. Lipňovej je prepadnutá dlažba – občania žiadajú opraviť. 

11. Smerom na ihrisko ul. Uhrová, je potrebné odrezať borovice, sú tam vysadené smreky. 

12. Vyrúbať tuje na cintoríne a ostatné suché stromy odstrániť. 

13. Občania sa pýtajú, či mesto plánuje rozšíriť cintorín, aké sú možnosti? Je možné uvoľniť 

miesta aj vyrezaním stromov na umiestnenie urnových hrobov. 

14. Občania dávajú návrh na využitie stavby Vodohospodárskej výstavby na Klub seniorov – 



využitie priestorov časti Kultúrneho domu alebo na azylový dom. 

15. Občania požadujú preveriť, kde sú peniaze vrátené p. Ficom (500 000 eur) za Krasňany, 

ktoré mali byť určené na dokončenie Kultúrneho domu pre Mojšovú Lúčku. 

 

4) Diskusia 

Stály problém riešenia výjazdu z Mojšovej Lúčky na cestu 1/18. Poslanec informoval, že pán 

primátor na stretnutí s občanmi prisľúbil, že  bude rokovať s príslušnými inštitúciami 

o možnosti riešenia danej situácie.  

Občania požadujú vykonávať orezávanie stromov, ich upravovanie a výrub, orezanie 

orechov, ďalej stromov okolo cesty v starej Mojšovej Lúčke a taktiež staré stromy – borovice 

vedľa ihriska. Pouličné lampy sú zatienené konármi stromov. Diskutovalo sa aj o tom, či 

mesto plánuje rozširovať cintorín a či sa budú budovať urnové steny. 

Ostatné prednesené požiadavky v rámci diskusie  boli zahrnuté do požiadaviek. 

 

5) Ukončenie  

Na záver poslanec Pažický vyjadrili poďakovanie zúčastneným obyvateľom, ešte raz sa 

ospravedlnil za situáciu, ktorá nastala vzhľadom na neprítomnosť  poslanca Johanesa  a 

súčasne vyjadril 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 - Výboru č.8  

 

Overil: Ing. Ján Pažický - poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 8 

 

 


