
Zápisnica č. 1/2017 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   02.02.2017 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, budova Elokovaného pracoviska - ZŠ pre žiakov s NKS,  

                                    Rybné námestie 1/1, Žilina                   

Prítomní:  Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                   7 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie, informácia poslancov 

                                    2. Podnety občanov 

                                                  3. Záver 

 

Ad1: Dňa 02.02. 2017 sa v priestoroch jedálne ZŠ pre žiakov s NKS v Mojšovej Lúčke uskutočnilo  

stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6. V úvode stretnutia poslanec Jozef Juriš privítal  

zúčastnených občanov a ospravedlnil neúčasť poslanca Mgr. Antona Trnovca a príslušníka MP v Žiline. 

Poslanec informoval občanov, že na základe ich sťažností, ohľadom nedostatočnej zimnej údržby, bola 

pre ich časť vytipovaná firma, ktorá bude do budúcna zabezpečovať túto činnosť. Rovnako bola 

občanom poskytnutá informácia ohľadom navýšenia poslaneckého – pohotovostného fondu. Týmto 

krokom budú môcť poslanci aktívnejšie pomáhať pri financovaní projektov v oblasti kultúry, športu 

a životného prostredia. Občania boli upozornení na výskyt vtáčej chrípky v danej lokalite, pričom 

poslanec požiadal miestnu vyhlasovateľku o vyhlásenie oznamu. Zároveň poslanec Jozef Juriš 

informoval občanov o pripravovanom zakúpení centrálneho pultu na vyhlasovanie, ktorý bude 

umiestnený v budove Mestského úradu v Žiline. Miestne oznamy tak v budúcnosti budú vyhlasované 

pracovníkom mesta. Pani Danišková sa uvedenej informácii potešila.    

Po informácii poslanca o stave a riešeniach niektorých z podnetov, občania predložili svoje návrhy. 

Ad.2: 

a) Pani Hanuliaková požiadala poslanca o informáciu, v akom stave je prípadná výstavba kolumbária na 

miestnom cintoríne. Zároveň by na tomto pietnom mieste mohli byť umiestnené zvony.  

 

b) Občania požiadali poslanca, aby apeloval na správcu cintorína a zabezpečil jeho lepšiu zimnú a letnú  

údržbu. 

 

c) Rovnako občania upozornili na zlý stav miestneho domu smútku. Steny sú zaplesnené, strecha preteká ... 

V dôsledku uvedených závad  je potrebné časté vetranie, čím je v uvedenom priestore zima a občania sú 

premrznutí. 

 

d) Občania požiadali o opravu diery, ktorá vznikla na oplotení miestneho cintorína.  

 

e)  Občania upozornili na výpoveď z priestorov adresovanú podnikateľovi, ktorý prevádzkoval pohostinstvo, 

cukráreň a obchod. Priestory sú v majetku Vodohospodárskej výstavby, š.p. a ukončením zmluvného 



vzťahu  opätovne v tejto prímestskej časti chýba základná občianska vybavenosť. Občania požiadali 

poslanca, aby apeloval na predstaviteľov tejto spoločnosti o stanovenie primeranej výšky nájomného. 

 

f) Medzi najväčší problém Mojšovej Lúčky stále patrí nedostavaná budova kultúrneho domu a preto občania 

opätovne požiadali poslanca o pomoc pri riešení tejto situácie. Pán Piroha, ako prvý poslanec za miestnu 

časť, poskytol na stretnutí podklady, ktoré mal ešte z čias svojho funkčného obdobia a ktoré priblížili 

uvedený problém. 

 

g) Občania požiadali, aby aj na jar v roku 2017 poslanci opätovne zorganizovali verejnú brigádu, na ktorej by 

sa pokračovalo v ďalšej úprave drevín na miestnom cintoríne. V dôsledku negatívnej skúsenosti z roku 

2016, ktorá súvisela s nevyvezením odpadu po predošlej verejnej brigáde, požiadali občania poslanca o 

zabezpečenie kontajnera na deň brigády.    

 

 

Ad3: 

 V ďalšej časti poslanec Jozef Juriš oznámil, že ďalšie poslanecké stretnutia sa budú konať 07.03.2017, 

25.04.2017 a 20.06.2017 v priestoroch jedálne ZŠ pre žiakov s NKS v Mojšovej Lúčke.  Následne sa 

poslanec poďakoval prítomným za účasť a ich podnety.  

 

V Žiline 05.02.2017 

 

Zapísal:    Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: jurisza@vekam.sk 

 

mailto:jurisza@vekam.sk

