
Zápisnica č. 7/2016 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   06.12.2016 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, budova Elokovaného 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 

                                   6 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie, informácia poslancov 

                                    2. Podnety občanov 

                                                  3. Záver 

 

Ad1: Dňa 06.12. 2016 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. Po informácii poslancov o stave a riešeniach niektorých z podnetov, ktoré boli 

vznesené na minulých stretnutiach, občania predložili svoje návrhy na zlepšenie života v tejto 

prímestskej časti. 

Ad.2: 

a) Občania požiadali o výrub tují na miestnom cintoríne. 

  

b) Občania požiadali poslancov, aby zabezpečili všetky majetko-právne úkony súvisiace s rozšírením 

miestneho cintorína, nakoľko kapacita momentálnych voľných miest je veľmi nízka.  

 

c) Občania požiadali o prípravné práce (vyhotovenie štúdie) na nové pietne miesto na miestnom cintoríne, 

s osadením urnovej steny, lavíc, kríža a prípadne by na tomto mieste mohli byť umiestnené zvony, ktoré sú 

momentálne nevyužité a uschované u p. Repáňovej. 

  

d) Občania ďalej požiadali poslancov o preverenie možnosti  vybudovania multifunkčného ihriska s umelým 

povrchom, ktoré by malo funkciu viacúčelového využitia (futbal, basketbal, volejbal...).  

 

e) Občania uvítali informáciu o ukončení pôsobenia ZŠI s NKS Jamník v bývalej budove ZŠ Mojšovej Lúčke 

a zároveň požiadali poslancov, o spracovanie návrhu jej využitia, s prihliadnutím na voľnočasové aktivity 

a využitia telocvične pre miestne športové kluby. 

 

f) Občania požiadali poslancov, aby apelovali, prostredníctvom vedenia mesta Žilina, na Úrad vlády SR, ktoré 

na svojom výjazdovom zasadnutí prijalo uznesenie, súvisiace so záväzkom dostavania chátrajúcej budovy 

nedostavaného Kultúrneho domu.  



 

 

 

 

Ad3: V ďalšej časti poslanci Jozef Juriš a Mgr. Anton Trnovec pripomenuli požiadavku na občanov súvisiacu 

s ohľaduplnosťou  pri  parkovaní svojich motorových vozidiel počas zimnej údržby a parkovali svoje 

autá v priestoroch vlastných dvorov. Rovnako poslanci oznámili občanom informáciu o pripravovanom 

koncoročnom Vianočnom stretnutí, ktoré sa uskutoční dňa 18.12.2016 v priestore miestnej cukrárne. 

Na záver sa poslanci  poďakovali občanom za účasť na stretnutí a oznámili občanom, že budúci rok sa 

stretnutia s občanmi budú konať v súlade s konaniami MZ v Žiline a v najbližšom termíne bude 

stanovených 6 stretnutí na rok 2017.  

                 V Žiline 8.12.2016 

 

Zapísal:    Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: jurisza@vekam.sk 

 

mailto:jurisza@vekam.sk

