
Zápisnica č. 9/2015 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   03.11.2015 

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

                                    Rybné námestie 1/1, Žilina                   

Prítomní:  Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                   Mgr. Anton Trnovec – poslanec MZ 

                                   Marián Jánošík – zástupca MP v Žiline 

                                   11 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Informácia poslancov 

                                   3. Podnety občanov 

4. Záver 

 

Ad1: Dňa 03.11.2015 sa v priestoroch jedálne ZŠ pre žiakov s NKS v Mojšovej Lúčke uskutočnilo  

stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6. V úvode stretnutia poslanci privítali všetkých 

zúčastnených občanov a pri príležitosti mesiaca úcty k starším ich  ponúkli malým občerstvením. 

 

Ad2: Poslanci Jozef Juriš a Anton Trnovec poskytli občanom informácie ku niektorým podnetom, 

ktoré boli vznesené na predchádzajúcom stretnutí. Občanom bolo oznámené, že mesto Žilina sa začína 

pripravovať na zimnú údržbu a požiadali občanov, aby v tomto čase parkovali svoje motorové vozidlá, 

pokiaľ možno, v garážach a dvoroch, aby tak nebránili prejazdu údržbových áut. Na základe minulého 

stretnutia bola občanom poskytnutá informácia, ohľadom výsadby stromov a úpravy zelene na 

verejných priestranstvách časti Mojšová Lúčka. 

 

 

Ad3: Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na zlepšenie ich života v tejto prímestskej časti.  

 

a) P. Renková požiadala o úpravu tují na miestnom cintoríne. Tuje miestami prerastajú až cez hroby 

a je potrebné ich obstrihať a znížiť. Rovnako požiadala o zabezpečenie pracovníkov na zimnú 

údržbu miestneho cintorína. V minulosti sa stávalo, že v čase pohrebu musela sama odhŕňať sneh 

k domu smútku.  

 

b) P. Renková rovnako požiadala o úpravu miestnosti pre hrobárov - vymaľovanie a vyspravenie 

omietok. 

 

c) P. Danišková požiadala poslancov o pomoc pri zabezpečení VPP pracovníkov na čistenie 

chodníkov, ostrihanie prerastajúceho malinčia a kríkov na miestnom cintoríne.     



 

b)  P. Bitto poďakoval pani hlásateľke za kvalitu vyhlasovania miestnych oznamov.  

 

d) P. Bitto požiadal o opätovné upevnenie spomaľovacieho pásu (retardéra), umiestneného v časti stará 

Mojšová Lúčka.   

 

e) P. Hanuliaková, na základe kladného vyjadrenia  Ing. arch. Kataríny Chromcovej (referát 

arcitektúry), opätovne požiadala o záväzné stanovisko k výstavbe zvonice v časti Mojšová Lúčka 

v priestore pri kríži Rybné námestie.  

 

f) P. Hanuliaková ďalej požiadala poslancov, aby v prípade kladného stanoviska oddelenia 

architektúry, vykonali všetky potrebné úkony na vydanie stavebného povolenia a zaradili 

požiadavku do investičného plánu mesta Žilina. 

 

g) P. Siska požiadal, aby tohoročný Mikuláš (nakoľko začína v Mojšovej Lúčke), prišiel skôr a mohol 

tak v tejto časti zotrvať dlhšie ako 10 min.  

 

h) Občania prejavili záujem, aby sa pri jesenných rezoch stromkov vytvorila centrálna skládka, na 

ktorú by následne mesto Žilina zabezpečilo štiepkovačku.  

 

i) Občania požiadali o umiestnenie kríža pri zadnom vstupe na cintorín, ako je napr.             

v Trnovom. 

 

j) Občania opätovne požiadali o zabezpečenie informačnej tabule, na ktorej bude zobrazená 

orientačná mapa s označením názvov ulíc.  

 

k) Nakoľko časť Mojšová Lúčka patrí pod Žilinu, občania požiadali o výmenu značky označenia obce 

- Žilina, časť Mojšová Lúčka. 

 

l) Občania ďalej požiadali o odstránenie stĺpikov na odpadkové koše (príp. doplnenie chýbajúcich 

košov) na miestnom detskom ihrisku. 

 

m) Občania opätovne požiadali o opravu brány medzi miestnym futbalovým ihriskom a detským 

ihriskom, ako i dobudovanie ešte jedného kusu prechodnej brány. 

 

n) Občania požiadali o opravu dopravnej značky na parkovisku pri ZŠ, za Hasičskou zbrojnicou. 

Ad4:       Na záver sa poslanci Jozef Juriš a Mgr. Anton Trnovec poďakovali občanom za účasť.   

                 Ďalšie stretnutie sa uskutoční  08.12.2015.  

V Žiline 10.11.2015 

 

Zapísal:    Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: vekam@vekam.sk 

 

mailto:vekam@vekam.sk

