Zápisnica č. 7/2015 Mojšová Lúčka
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

8.9.2015

Miesto konania:

Mojšová Lúčka, budova Elekovaného pracoviska - ZŠ pre žiakov s NKS,
Rybné námestie 1/1, Žilina

Prítomní:

Jozef Juriš – poslanec MZ
14 občanov

Program:

1. Otvorenie
2.Informácia poslanca
3. Podnety občanov
4. Záver

Ad1:
Dňa 8.9.2015 sa v priestoroch jedálne ZŠ pre žiakov s NKS v Mojšovej Lúčke
uskutočnilo stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6. Poslanec MZ Jozef Juriš
ospravedlnil neprítomnosť Mgr. Antona Trnovca a privítal občanov zúčastnených na stretnutí.
Ad2:
Poslanec informoval občanov o riešení podnetov, týkajúcich sa ich mestskej časti.
Podnety boli vznesené na minulých stretnutiach. Opätovne predniesol zámer rekonštrukcie
kultúrneho domu, zhrnul vykonané práce, súvisiace s úpravou miestnych komunikácií.
Rovnako boli občania upozornení na zmenu prevádzkovateľa pohrebísk, ktorou sa od
1.10.2015 stáva mestská spoločnosť Žilbyt, s.r.o. Rovnako občanom bola poskytnutá
informácia, ohľadom využitia poslaneckého fondu. Časť sumy bola použitá na nákup skriniek
pre miestnu materskú školu.
Ad3:
Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na zlepšenie ich života v tejto
prímestskej časti. Niektoré z avizovaných podnetov už boli vznesené aj v minulosti, žiaľ,
neboli doriešené, a preto je potrebné, zo strany Mesta, k nim čo najskôr zaujať stanovisko:
a) Občania upozornili na zvetralý betón v podchode, ktorý spája novú a starú časť Mojšovej
Lúčky. Z mostnej časti odpadávajú kusy betónu, čo môže poškodiť prechádzajúce vozidlá.
Rovnako sa v podchodnej časti nachádza priehlbina, v ktorej sa sústreďuje voda. V zimnom
období je táto časť nebezpečná.
b) p. Kajsíková opätovne upozornila na neudržiavanú komunikáciu v starej Mojšovej Lúčke.
Komunikácia, ktorá vedie k záhradkárskej oblasti (časť Hirov), je dlhodobo neudržiavaná

a nachádza sa na nej množstvo výtlkov. Žiada, aby spomínaná ulica bola zaradená do pasportu
zimnej a letnej údržby v celej dĺžke (až po vstup na záhradky).
c) Nakoľko sa blíži termín sviatku Pamiatky zosnulých, požiadali občania o úpravu priestorov
miestneho cintorína, ako i opravu brány vo vstupe na cintorín (ohnutý stĺpik).
d) p. Gjabel požiadal o urgentné odstránenie jedovatých kríkov, ktoré sa nachádzajú
v priestore detského ihriska. Údržbe detského ihriska sa venovali občania aj v ďalšej časti.
Žiadali dosypanie piesku v pieskovisku a osadenie brány medzi futbalovým ihriskom
a detským ihriskom.
e) p. Hanuliaková opätovne požiadala o premiestnenie mobilného WC, ktoré sa nachádza
v blízkosti zastávky MHD, na menej viditeľné miesto.
f) p. Trpišova požiadala o pokosenie pozemkov, ktoré sú v majetku Vodohospodárskej
výstavby, š.p. a nachádzajú sa v hornej časti ulice Karasova.
g) Občania požiadali predstaviteľov Mesta Žilina, či by nemohli zabezpečiť VPP pracovníkov,
ktorí by v časti Mojšová Lúčka vykonávali údržbu miestnych komunikácií, čistenie rigolov...
Na záver sa poslanec Jozef Juriš poďakoval občanom za účasť. Ďalšie stretnutie sa
uskutoční 20.10.2015.

Ad4:

V Žiline 20.09.2015
Zapísal:

Jozef Juriš

poslanec MZ v Žiline

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

