
Zápisnica č. 1/2014 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   16.12.2014 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, budova bývalej ZŠ Rybné námestie 

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec, Jozef Juriš – poslanci MZ 

16 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

3.Informácia poslancov 

4. Záver 

 

Ad1: Dňa 16.12.2014 sa v priestoroch jedálne bývalej ZŠ v Mojšovej Lúčke uskutočnilo 
úvodné stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6, na ktorom sa obyvateľom 
predstavili novozvolení poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 6 
Mgr. Anton Trnovec a Jozef Juriš. Poslanci predstavili víziu svojej činnosti pre mestskú časť 
a vyzvali občanov, aby predložili svoje podnety na aktuálne volebné obdobie.  
 

Ad2: Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na zlepšenie ich života v tejto 
prímestskej časti. Väčšina z avizovaných podnetov už bola vznesená v minulosti, žiaľ, nebola 
doriešená, a preto je potrebné, zo strany Mesta, k nim čo najskôr zaujať stanovisko: 
 
a) nutnosť dostavby polyfunkčného objektu (kultúrny dom) za účelom spoločenských aktivít 
obyvateľov Mojšovej Lúčky a okolia s prípadným možným využitím pre školu (napr. terapia). 
 
b) Občania majú záujem o využívanie telocvične na športové aktivity (futsal, stolný tenis...), 
v priestoroch bývalej ZŠ.  
Po odkonzultovaní s pani riaditeľkou PaedDr. Šulekovou, poslanci vysvetlili občanom, že pani 
riaditeľka, podľa uzatvorenej nájomnej zmluvy s Mestom Žilina, nemôže túto telocvičňu 
prenajímať. V najbližšom období bude do telocvične namontované cvičné rehabilitačné 
zariadenie pre deti, čím sa aj zmenší plocha telocvične na polovicu.  
 
c) V obci chýba základná infraštruktúra: obchod s potravinami, pohostinstvo, miesto pre 
uskutočňovanie spoločenských podujatí, napr. karov, osláv... Je potrebné zabezpečiť, zo strany 
Mesta Žilina, povolenie od Vodohospodárskej výstavby, š. p., na prevádzkovanie takéhoto 
zariadenia v priestoroch, ktoré boli s týmto účelom aj vybudované.   
 
 



d) Občania upozornili na nedoriešený problém úpravy miestnych drevín: 
     - ul. Karasová – úprava korún stromov, 
    -  preriezka stromov na ceste okolo ihriska. 
 
e) Občania sa sťažovali na zlú cestnú komunikáciu – ul. Hlavátková. Na ceste sa nachádza 
nekvalitná, v súčasnosti rozdrvená, zámková dlažba. Je potrebné zabezpečiť jej výmenu.   
 
f) Občania majú záujem o umiestnenie smerovej tabule na vstupe do Mojšovej Lúčky 
s popisom názvov ulíc. 
 
g) Je potrebné zistiť možný presun mobilného WC, ktorý sa momentálne nachádza priamo 
oproti autobusovej zástavke.  
 
h) Občania majú záujem o výkup podielov od Vodohospodárskej výstavby, š. p., no tá im 
neodpovedá na ich žiadosti. Je potrebné na najbližšie stretnutie pozvať fundovaných 
zástupcov tejto spoločnosti. 

Ad3:              Z dôvodu ukončenia činnosti vyhlasovateľa (p. Klocaňovej) k 01.01.2015, poslanci 
vyzvali občanov, aby  určili osobu, ktorá bude ochotná vyhlasovať miestne oznamy. Meno osoby bude 
odsúhlasené na najbližšom stretnutí t.j. 27.01.2015. Do toho času sa vyhlasovania oznamov 
v miestnom rozhlase ujme vedenie školy.   

Ad4:      Poslanci Mgr. Anton Trnovec a Jozef Juriš ukončili stretnutie a prítomným poďakovali za 
účasť. 

 

Zapísal: Jozef Juriš 

V Žiline 17.12.2014 

 


