
Zápisnica č. 7/2017 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   12.12.2017 

Miesto konania:  Spoločenská miestnosť v  podkroví polyfunkčnej budovy - Mojšová Lúčka, 

                                    Rybné námestie 1/1, Žilina                   

Prítomní:  Jozef Juriš – poslanec MZ 

                                   Mgr. Anton Trnovec  -  poslanec MZ  

                                   Miloš Tomašec – Mestská polícia Žilina 

                                   16 občanov 

 

Program:   1. Otvorenie, informácia poslancov 

                                    2. Podnety občanov 

                                                  3. Záver 

 

Ad1:   Dňa 12.12. 2017 sa v novovybudovaných spoločenských  priestoroch v podkroví polyfunkčného 

objektu v Mojšovej Lúčke uskutočnilo  stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

s občanmi. V úvode stretnutia poslanci Jozef Juriš a Anton Trnovec privítali  zúčastnených občanov 

a informovali ich o stave podnetov, ktoré boli vznesené na minulých stretnutiach.  

a) Oprava mobiliáru – lavičiek na Rybnom námestí a detskom ihrisku naplánovaná na jar 2018. 

b) V roku 2018 prebehne rekonštrukcia verejného rozhlasu za bezdrôtový systém. 

c) Aj v roku 2018 bude možné z poslaneckého  fondu podporiť kultúrne podujatia a malé investície do 

5.300.-eur. 

d) Na základe požiadaviek občanov bola pri nedostavanej stavbe KD prekrytá šachta. 

e) Poslanci požiadali občanov, aby počas zimných mesiacov parkovali svoje motorové vozidlá 

v dvoroch a nebránili tak pri zimnej údržbe miestnych komunikácií.  

f) Na základe požiadaviek občanov bola v Mojšovej Lúčke zabezpečená výzdoba vianočného 

stromčeka.  

g) V roku 2018 je naplánované osadenie orientačných tabúľ, poslaneckej tabule a bude začatá práca na 

budovaní piestneho miesta na cintoríne v Mojšovej Lúčke. 

 

Ad2:  V ďalšej  časti občania predložili svoje podnety: 
  
a) Občania upozornili, aby počas zimnej údržby bola upravovaná aj plocha medzi ZŠ a polyfunkčným 

objektom, kde sú momentálne potraviny (Rybné námestie). Aj v minulosti sa stávalo, že uvedená 

plocha nebola udržiavaná, čo znemožňovalo prístup zásobovacieho vozidla do miestnych potravín 

a bezpečný vstup do priestorov ZŠ.    

 

b) Občania požiadali poslancov, aby apelovali na odbor životného prostredia a zabezpečili odvoz 

pozbieraného lístia.  

 



c) Občania požiadali o doplnenie kontajnera na sklo na ulicu Pstruhová.  

 

d) Občania vzniesli požiadavku, či je možné, aby namiesto okrasných listnatých stromov boli 

v budúcnosti vysádzané ovocné stromy, pričom pre Mojšovú Lúčku je typický strom čerešňa. 

 

e) Občania požiadali o informáciu, v akom stave riešenia je avizované zazmluvnenie súkromníka na 

nárazovú zimnú údržbu miestnych komunikácií.  

 

f) Občania prejavili záujem o zorganizovanie verejnej brigády, pri ktorej by sa pokračovalo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

v úprave korún tují na miestnom cintoríne. 

 

 

Ad3: 

 V ďalšej časti poslanci poďakovali občanom za účasť na stretnutiach v roku 2017 a pozvali ich na malé 

občerstvenie, ktoré pre nich pripravili. Ďalšie poslanecké stretnutia s občanmi pre I. polrok 2018 budú 

zverejnené na webovej stránke mesta a občania budú o termíne oboznámení prostredníctvom verejného 

rozhlasu.  

V Žiline 22.12.2017 

 

Zapísal:      Jozef Juriš -  poslanec MZ v Žiline 

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