
Zápisnica č. 4/2016 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

Dátum:   21.06.2016 

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 

                                   1 občan 

Program:  1. Otvorenie, informácia poslancov 

                                    2. Podnety občanov 

                                                  3. Záver 

 Ad 1:  Dňa 21.06.2016 sa v priestoroch jedálne ZŠ pre žiakov s NKS v Mojšovej Lúčke malo 

uskutočniť stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6. Nakoľko oznam o uskutočnení 

poslaneckého stretnutia nebol vyhlásený, občania sa uvedeného stretnutia nezúčastnili. Na základe uvedenej 

situácie zasadli poslanci a na svojom spoločnom stretnutí zosumarizovali podnety, ktoré ku dňu 21.06.2016 

neboli zo strany mesta zabezpečené. 

 

a) Potreba dokončenia schátralej budovy kultúrneho domu. Realizácia dokončenia kultúrneho domu  by 

nielen značne spríjemnila život v tejto prímestskej časti, ale pomohla by aj vedeniu elokovaného 

pracoviska – ZŠ pre žiakov s NKS, ktoré z kapacitných dôvodov nemôže vyhovieť všetkým žiadostiam o 

umiestnenie žiakov z okolia Žiliny v tomto zariadení. Občania požiadali o informáciu, súvisiacu 

s výjazdovým rokovaním vlády, kedy bola miestnym občanom prisľúbená dostavba kultúrneho domu. 

Občania žiadajú pána primátora, aby ich prostredníctvom poslancov informoval o možnom termíne tejto 

rekonštrukcie. 

 

b) Občania požiadali o úpravu zelene a výrub kríkov v časti, vedúcej  k miestnemu cintorínu a pod 

cintorínom, pretože k dnešnému dňu nebol zlikvidovaný odpad (konáre) po verejnej brigáde.   

 

c) Občanmi bola vznesená požiadavka o posilnenie výmenníkovej plynovej stanice. Mesto v tomto prípade 

by malo spolupracovať s obcou Mojš, ktorá má rovnaký problém s nedostatočnou kapacitou dodávaného 

množstva plynu. 

          

d) Občania opätovne požiadali predstaviteľov Mesta Žilina, či by nemohli zabezpečiť informatívnu tabuľu, 

na ktorej by boli znázornené časti Mojšovej Lúčky, s presným názvoslovím ulíc. Tabuľa by bola osadená 

pri vstupe do časti Mojšová Lúčka.  

 

 

e) Občania požiadali poslancov o zabezpečenie pracovnej dohody pre prípadného správcu miestneho KD 

(tak, ako je tomu aj v iných prímestských častiach). Uvedená osoba by mala na starosti úpravu priestoru 

pri chátrajúcej budove KD a zároveň by mohla pôsobiť ako koordinátor aktivačných pracovníkov. 

          (POZN. – Momentálne požiadavka na spol. ŽILBYT).  

 



f)  Občania upozornili na zvetralý betón v podchode, ktorý spája novú a starú časť Mojšovej Lúčky. 

Z mostnej časti odpadávajú kusy betónu, čo môže poškodiť prechádzajúce vozidlá. Rovnako sa 

v podchodnej časti nachádza priehlbina, v ktorej sa sústreďuje voda. V zimnom období je táto časť 

nebezpečná. (Pozn. - časť podnetu sa týka spoločnosti SSC a časť mesta Žilina-miestna komunikácia).   

 

g) p. Trpišová požiadala o pokosenie pozemkov, ktoré sú v majetku Vodohospodárskej výstavby, š.p. 

a nachádzajú sa v hornej časti ulice Karasova. 

 

h) P. Smetanová požiadala o úpravu stromov a kríkov na ulici Karasova. Cez prebujnelé kríky nie je 

viditeľná ani značka s názvom ulice. 

 

i) Občania opätovne, už po niekoľkýkrát, žiadali o riešenie situácie, súvisiacej s výjazdom vozidiel 

z Mojšovej Lúčky smerom na Žilinu (cesta 18 – cesta 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.  

 

j) 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.  

 

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) 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. 

 

                 Ďalšie stretnutie sa uskutoční  20.09.2016.  

 

V Žiline 25.06.2016 

 

Zapísal:    Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: vekam@vekam.sk 
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