
Zápisnica č. 1/2016 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   19.1.2016 

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 

                                   7 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie, informácia poslancov 

                                    2. Podnety občanov 

                                                  3. Záver 

 

Ad1: Dňa 19.1.2016 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 a popriali veľa úspechov v novom roku 2016. Po informácii poslancov o stave 

a riešeniach niektorých z podnetov, občania predložili svoje návrhy. 

Ad.2: 

a) Občania opätovne, ako už niekoľkokrát žiadali na poslaneckých stretnutiach, požiadali o riešenie 

dopravnej situácie pri výstupe z Mojšovej Lúčky na cestu I. triedy. Zdržania, súvisiace s výjazdom, 

sú často až 10 minútové. Tak, ako avizovali aj na minulom stretnutí, bolo by vhodné na uvedenej 

ceste I. triedy aspoň znížiť rýchlosť, príp. zrealizovať inteligentnú svetelnú signalizáciu, alebo 

vybudovať novú cestu z Mojšovej Lúčky s pripájacím pruhom.  

 

b) Občania požiadali o informáciu, v akom štádiu sa nachádza príprava dostavby kultúrneho domu. 

Zároveň požiadali poslancov, či by podkrovie KD nemohlo byť prepojené so školou a  využité pre 

žiakov ZŠ s NKS, čím by sa uvoľnila telocvičňa, ktorú momentálne využíva škola na terapeutické 

účely. Tým nemôže slúžiť pre miestnych občanov, ktorí by si radi prenajali telocvičňu na športové 

účely – dodal. p. Grňa.   

 

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

zastávke autobusu MHD (momentálne zrealizované – pozn. poslanca). 

 

d) Taktiež bola občanmi vznesená požiadavka, či by mesto Žilina nemohlo finančne prispieť na 

opravu podkrovia nad miestnym pohostinstvom. Časť podkrovia rekonštruuje športový klub – p. 

Siska a druhú časť by mohli využívať starší občania, ktorí sa momentálne nemajú kde stretávať. 

 



e) P. Siska požiadal o umiestnenie stĺpika, ktorý by zabraňoval prejazdu podchodom cez polyfunkčný 

objekt, nachádzajúci sa priamo na Rybnom námestí. Šoféri si cez podchod často skracujú cestu 

smerom na námestie. Nakoľko sa v objekte nachádza cukráreň a pohostinstvo, môže sa stať, že pri 

prejazde zachytia vychádzajúce dieťa, príp. iného občana. Montáž stĺpika si vedia občania 

zabezpečiť vo vlastnej réžii.  

 

f) Riaditeľka MŠ Mojšová Lúčka  v mene rodičov, ale i v mene svojom požiadala o zrealizovanie 

protišmykovej dlažby pred vstupom do MŠ Mojšová Lúčka – cca 6 m2 a zároveň požiadala 

o vymaľovanie priestorov, hlavne v časti vstupu do MŠ v Mojšovej Lúčke. 

 

g) Rovnako riaditeľka požiadala o zrealizovanie samostatného kúrenia (samostatný kotol), čím by sa 

vedela zabezpečiť kontrola merania spotreby plynu. K požiadavke ju viedla skutočnosť, že aj 

napriek tomu, že šetria a vypínajú kúrenie, náklady, spojené s kúrením, sa im navýšili, keďže sú 

napojení na jeden kurenársky rozvod a spotreba sa rozpočítava medzi elokované pracovisko ZŠ 

Jamník a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina. 

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

                 Ďalšie stretnutie sa uskutoční  8.3.2016.  

 

V Žiline 10.2.2015 

 

Zapísal:    Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: vekam@vekam.sk 
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