Zápisnica č. 2/2016 Mojšová Lúčka
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

08.03.2016

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
16 občanov

Program:

1. Otvorenie, informácia poslancov
2. Podnety občanov
3. Záver

Dňa 08.03.2016 sa v priestoroch jedálne ZŠ pre žiakov s NKS v Mojšovej Lúčke uskutočnilo

Ad 1:

stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6. V úvode stretnutia poslanci privítali všetkých
zúčastnených občanov a pri príležitosti MDŽ popriali všetkým ženám k ich sviatku.
Poslanci informovali o zhotovení zásobníka, v ktorom sú zhrnuté ich požiadavky na rok 2016,
pričom medzi prioritnými požiadavkami je aj naďalej zaradená dostavba KD v Mojšovej Lúčke.
Poslanci ďalej informovali o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sa uskutoční
od 02.05.2106 do 09.05.2016 a pripravovanom zbere elektroodpadu, ktorý sa uskutoční v sobotu
19.03.2016 v čase od 16.00 - 16.30 hod. a od 16.40 - 17.10 hod.
Ďalej poslanci informovali o riešení problému, súvisiaceho s výjazdom z Mojšovej Lúčky na
ceste I/18 E 50. „Na základe podnetov KDI Žilina navrhne správcovi komunikácie a cestnému
správnemu orgánu do času vybudovania diaľničného úseku Lietavská Lúčka – Dubná Skala osadenie
dopr. značky na zníženie rýchlosti na 70km/hod“.
Po informáciách poslancov o stave a riešeniach niektorých z podnetov, občania predložili svoje
návrhy.

Ad 2:
a) Občania požiadali o možnosť zámeny zberu papiera za toaletný papier, tak, ako tomu bolo
v minulosti.

b) Občania požiadali o umiestnenie kontajnera na komunálny odpad k futbalovému a detskému
ihrisku, prípadne na priľahlé parkovisko, prípadne o rozmiestnenie niekoľkých malých kontajnerov
v priestore detského a futbalového ihriska.
c) Občania opätovne požiadali o osadenie smerovníka, pri vstupe do Mojšovej Lúčky, na ktorom by
boli vyznačené, smerovými šípkami, názvy ulíc.

Na záver stretnutia poslanci iniciovali brigádu, pri ktorej by sa mal vyčistiť verejný priestor

Ad 3:

v Mojšovej Lúčke a upraviť zeleň v časti miestneho cintorína. Poslanci zabezpečia, zo strany mesta
Žilina, ochranné pomôcky a odvoz odpadu. Termín čistenia bol stanovený na dátum 02.04.2016.
Občania túto aktivitu uvítali a prisľúbili účasť.
Poslanci Jozef Juriš a Mgr. Anton Trnovec sa v ďalšej časti poďakovali občanom za účasť.

Ďalšie stretnutie sa uskutoční 26.04.2016.

V Žiline 09.03.2015

Zapísal:

Jozef Juriš

poslanec MZ v Žiline

mobil: +421 905 267 951
e-mail: vekam@vekam.sk

