
Zápisnica č. 5/2016 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   20.9.2016 

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 

                                   Marián Jánošík – zástupca MP v Žiline 

                                   10 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie, informácia poslancov 

                                    2. Podnety občanov 

                                                  3. Záver 

 

Ad1: Dňa 20.09.2016 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. Po informácii poslancov o stave a riešeniach niektorých z podnetov, občania 

predložili svoje návrhy. 

Ad.2: 

a) Občania opätovne požiadali poslancov, aby oslovili správcovskú spoločnosť ŽILBYT a zabezpečili 

vyrezanie, obrezanie tují na miestnom cintoríne. 

 

b) Občania požiadali o opravu komunikácie – ulica Pstruhova, na ktorej sa prepadla časť vozovky. 

       (Pozn. medzičasom zrealizované).  

 

c) Občania opätovne požiadali poslancov, aby prostredníctvom Mestského úradu v Žiline požiadali 

predstaviteľov Vodohospodárskeho podniku š.p. a zabezpečili pokosenie pozemkov v ich majetku (ulica 

Pstruhova, Karasova).  

 

d) Rovnako občania požiadali o pokosenie pozemkov – smer na Baštu. 

 

e) Občania upozornili na prerastené stromy v časti stará Mojšová Lúčka. Koruny stromov zasahujú až do 

elektrického vedenia. Osloviť SSE! 

 

f) Občania upozornili na nefunkčné osvetlenie nad zástavkou MHD (pred HYZOU). Stĺp osvetlenia sa 

nachádza popri ceste I. triedy smer Martin. 

 

g) Rovnako občania požiadali o úpravu a vyčistenie uvedenej zastávky MHD pri HYZE.  

 



h) Občania požiadali poslancov, aby prostredníctvom príslušného odboru MÚ v Žiline, oslovili vedenie  

spoločnosti SSC Žilina a pomohli pri riešení problému, súvisiaceho s odpadávaním kusov betónov 

z mostnej konštrukcie, ako i zabezpečenie prepadávania kameňov a snehu počas zimnej údržby na miestnu 

komunikáciu, ktorá sa nachádza pod uvedeným mostom. Padajúce časti ohrozujú priechod pod uvedeným 

mostom a poškodzujú strešný plášť na nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza pod uvedeným mostom. 

 

i) Občania požiadali o doplnenie odpadkových košov (skruže s vrecami) na odpočívadle pri vstupe do 

Mojšovej Lúčky. 

 

j) Občania prejavili záujem o výmenu starého papiera za toaletný papier a požiadali poslancov o zabezpečenie 

požadovanej žiadosti. (pozn. – medzičasom splnené). 

 

k) 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. 

 

l) Občania prejavili záujem o možnosť odkúpenia voľných pozemkov v časti Mojšová Lúčka, ktoré sú 

momentálne vo vlastníctve spoločnosti Vodohohospodárska výstavba. 

 

m) Občania opätovne upozornili na neodvezené konáre, ktoré sa stále, t.j. od času uskutočnenia verejnej 

brigády, nachádzajú pred vstupom na miestny cintorín. 

 

 

 

 

 

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

                 Ďalšie stretnutie sa uskutoční  08.11.2016.  

 

V Žiline 30.09.2016 

 

Zapísal:    Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: jurisza@vekam.sk 

 

mailto:jurisza@vekam.sk

