
Zápisnica č. 10/2015 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   08.12.2015 

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 

                                   8 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie, informácia poslancov 

                                    2. Podnety občanov 

  3. Záver 

 

Ad1: Dňa 08.12.2015 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. Rovnako im, nakoľko je to posledné stretnutie v roku 2015, priblížil prácu 

poslancov počas celého roka, zosumarizoval množstvo podnetov, ktoré boli vznesené na pravidelných 

stretnutiach a oznámil ich štádium riešenia. 

 

 

Ad2: Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na zlepšenie ich života v tejto prímestskej časti.  

 

a) P. Smetanová požiadala o úpravu stromov a kríkov na ulici Karasova.  

 

b) Občania požiadali o zaradenie cesty pred cintorínom, vrátane vstupu na miestny cintorín, do plánu 

zimnej údržby.    

 

c) P. Hanuliaková opätovne požiadala o premiestnenie mobilného WC, ktoré sa nachádza na konečnej 

zastávke autobusu MHD.  

 

d) Občania požiadali o zabezpečenie väčšej čistoty popri miestnych komunikáciách a hlavne na             

miestnom detskom ihrisku. 

 

e) Občania opätovne, už po niekoľkýkrát, žiadali o riešenie situácie, súvisiacej s výjazdom vozidiel 

z Mojšovej Lúčky smerom na Žilinu (cesta 18 – cesta I. triedy). 

 

ALTERNATÍVY RIEŠENÍ: 

- Vybudovanie semaforu. 

- Zníženie rýchlosti v danom úseku.  



- Vybudovanie pripájacieho pruhu -z Mojšovej Lúčky cez ulicu Úhorová - popod most cesty I. 

triedy – na pripájací pruh cesty I. triedy.  

 

 

f) Občania poďakovali poslancom za zabezpečenie výsadby stromov na verejných plochách v tejto 

prímestskej časti. 

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

popriali  im veľa úspechov v novom roku 2016.                     

 

                 Ďalšie stretnutie sa uskutoční  19.1.2016.  

V Žiline 20.12.2015 

 

Zapísal:    Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: vekam@vekam.sk 

 

mailto:vekam@vekam.sk

