
Zápisnica č. 4/2017 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   20.06.2017 

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  

                                   8 občanov 

 

Program:   1. Otvorenie, informácia poslancov 

                                    2. Podnety občanov 

                                                  3. Záver 

 

Ad1:   Dňa 20.06. 2017 sa v priestoroch jedálne ZŠ pre žiakov s NKS v Mojšovej Lúčke uskutočnilo                   

stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6. V úvode stretnutia poslanci Jozef Juriš 

a Anton Trnovec privítali  zúčastnených občanov a informovali ich o stave podnetov, ktoré boli 

vznesené na minulých stretnutiach. Z pohotovostného fondu poslancov bolo vyčlenených 

5.300.- eur, ktoré boli použité na zakúpenie podlahy a mobiliáru do pripravovanej spoločenskej 

miestnosti  v priestoroch nad bývalými potravinami na Rybnom námestí.  Poslanci informovali 

občanov o príprave budovania nového workoutového ihriska a doplnení informačných 

a smerových tabúľ s presným popisom ulíc. Na miestnom cintoríne je v pláne vybudovať nové 

pietne miesto s vybudovaním urnových stien, osadením lavičiek a osvetlením. Nakoľko 

mestská časť Mojšová Lúčka bola v minulosti samostatnou obcou, poslanci vyvinuli aktivitu, 

aby prinavrátili tejto časti jej symboly. Na stretnutí bola občanom predstavená pôvodná pečať 

obce Mojšová Lúčka. V rámci údržby bolo zabezpečené vymaľovanie prvkov na miestnom 

detskom ihrisku. 

 

Ad2:  V ďalšej  časti občania predložili svoje podnety: 

  

a) Občania sa sťažovali na nedostatočné kosenie trávy a údržbu zelenie popri miestnych 

komunikáciách, mestských pozemkoch, pozemkov vo vlastníctve Vodohospodárskeho 

podniku a na miestnom cintoríne.   

 

b) Občania opätovne požiadali poslancov  o úpravu technickej časti miestneho Domu smútku 

(vyspravenie omietky, vymaľovanie miestností, položenie nového podlahového linolea...). 

 

c) Občania požiadali poslancov, aby zabezpečili opravu lavičiek na námestí a detskom ihrisku.  

 



d) Občania požiadali o umiestnenie kamery na budovu bývalého pohostinstva a cukrárne. Kamera by 

mohla byť napájaná z podkrovných priestorov, ktoré sú v nájme miestneho športového združenia.   

 

e) Rovnako občania požiadali o premiestnenie zariadenia pre vyhlasovanie miestnych oznamov do 

podkrovných priestorov, pripravovanej spoločenskej miestností. 

 

f) P. Handrová opätovne požiadala o zrealizovanie samostatnej plynovej prípojky do miestnej MŠ 

v Mojšovej Lúčke.  

 

g) Nakoľko zo strany mesta Žilina stále neprebieha oprava komunikácií vyhotovených zo zámkovej 

dlažby, občania požiadali aspoň o dodávku dlažby, ktorou by si následne poopravovali výtlky na 

komunikáciách – na ulici Lieňová a v okolí detského ihriska – cca 10-15m2. 

 

h) Občania prejavili záujem o vybudovanie pieskového plážového ihriska, ktoré by sa nachádzalo pri 

miestnom futbalovom ihrisku. Zo strany mesta Žilina požadujú vydanie povolenia na zemné úpravy 

(zhrnutie ornice) a zabezpečenie dodávky piesku -36m3  (formou priamej dodávky alebo refundácie 

dokladu za piesok). Práce na realizácii plážového ihriska budú zabezpečené svojpomocne.  

 

i) Občania požiadali o doplnenie informačnej tabule – nástenky, na ktorej by boli vyvesované 

oznamy, zápisnice zo stretnutí, prípadne iné dokumenty.    

 

j) Občania požiadali o zverejnenie plánu kosenia v jednotlivých mestských častiach a hlavne Mojšovej 

Lúčky. 

 

k) Občania požiadali o vybudovanie multifunkčného ihriska. Ihrisko by mohlo byť umiestnené na 

jednom z nevyužívaných parkovísk v blízkosti KD alebo na ploche pri zastávke MHD. 

O spolufinancovanie možno požiadať Nadáciu KIA, ktorá plánuje v budúcom roku podporovať 

športové projekty. 

Ad3: 

 V ďalšej časti poslanci poďakovali občanom za účasť a popriali im krásne prežitie letných dní. Ďalšie 

stretnutia občanov a harmonogram zasadnutí bude zverejnený na stránke mesta Žilina v mesiaci august 

2017.  

 

V Žiline 21.07.2017 

 

Zapísal:    Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: jurisza@vekam.sk 

 

mailto:jurisza@vekam.sk

