
Zápisnica č. 6/2016 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   08.11.2016 

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 

                                   12 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie, informácia poslancov 

                                    2. Podnety občanov 

                                                  3. Záver 

 

Ad1: Dňa 08.11. 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, občania 

predložili svoje návrhy. 

Ad.2: 

a) Pani Hanuliaková požiadala poslancov, aby zabezpečili pracovníka (p. Moravčíka)  na dohodu, ktorý by 

vykonával správu nedostavanej budovy KD. Pán Moravčik oznámil, že by s uvedenou dohodou súhlasil. 

  

b) Občania požiadali o osadenie kamenného kríža pri zadnom vstupe na miestny cintorín.  Prípadne by bol kríž 

doplnený o urnovú stenu, alebo pomník pre nenarodené deti,  tak, ako je to zrealizované, napr. na cintoríne 

v Trnovom.  

 

c) Občania opätovne požiadali poslancov, aby zabezpečili úpravu kríkov na ulici Karasova. Momentálne cez 

prerastenú zeleň nie je viditeľná ani tabuľa s názvom ulice, čo spôsobuje problém pre návštevníkov ako aj 

záchranné zložky.  

 

d) Občania opätovne prišli na stretnutie s akútnou požiadavkou, adresovanou na minulom stretnutí a požiadali 

poslancov, aby prostredníctvom príslušného odboru MÚ v Žiline, oslovili vedenie  spoločnosti SSC Žilina 

a pomohli pri riešení problému, súvisiaceho s odpadávaním kusov betónov z mostnej konštrukcie, ako 

i zabezpečenie prepadávania kameňov a snehu počas zimnej údržby na miestnu komunikáciu, ktorá sa 

nachádza pod uvedeným mostom. Padajúce časti ohrozujú priechod pod uvedeným mostom a poškodzujú 

strešný plášť na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza pod uvedeným mostom. 

 

e) P. Michal Grňák požiadal poslancov o riešenie problému so zabranou telocvičnou, ktorú momentálne 

využíva vedenie školy ZŠ pre žiakov s NKS. Pani riaditeľa neumožňuje miestnym športovým klubom, príp. 



iným záujemcom prenájom telocvične, nakoľko má v uvedenom priestore rozmiestnené terapeutické 

pomôcky.  

 

f) Občania prejavili záujem o výmenu starého papiera za toaletný papier a požiadali poslancov o zabezpečenie 

požadovanej žiadosti. (pozn. – medzičasom splnené). 

 

g) Občania požiadali poslancov o pomoc pri zoficiálnení vybudovaných chatiek, ktoré sa nachádzajú popri 

vodnom diele Žilina. Pozemky majú občania prenajaté od miestneho urbárskeho zväzu a mesto Žilina im 

bráni pri vybavovaní patričných povolení. Paradoxne chatkári, ktorí majú svoje nehnuteľnosti  na území inej 

obce, problémy s vybavením stavebného povolenia nemajú! 

 

h) Občania prejavili záujem o vybudovanie nového workoutového  ihriska.  

 

 

Ad4: V ďalšej časti poslanci Jozef Juriš a Mgr. Anton Trnovec požiadali občanov o ohľaduplnosť pri  

parkovaní svojich motorových vozidiel počas zimnej údržby a parkovali svoje autá v priestoroch 

vlastných dvorov. Pani Daniškovú, ako vyhlasovateľku miestnych oznamov, požiadali o vyhlásenie 

uvedenej žiadosti. Rovnako poslanci oznámili občanom informáciu o pripravovanom výlete seniorov, 

ktorý sa uskutoční dňa 23.11.2016 a ktorého sa zúčastnia seniori z časti Bytčica, Trnové a Mojšová 

Lúčka.  Na záver sa poslanci  poďakovali občanom za účasť na stretnutí. 

                 Ďalšie stretnutie sa uskutoční  06.12.2016.  

 

V Žiline 15.11.2016 

 

Zapísal:    Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: jurisza@vekam.sk 

 

mailto:jurisza@vekam.sk

