Zápisnica č. 6/2015 Mojšová Lúčka
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

23.6.2015

Miesto konania:

Mojšová Lúčka, budova Elekovaného pracoviska - ZŠ pre žiakov s NKS,
Rybné námestie 1/1, Žilina

Prítomní:

Jozef Juriš , Mgr. Anton Trnovec – poslanci MZ
Marián Jánošík – zástupca MP v Žiline
12 občanov

Program:

1. Otvorenie
2.Informácia poslancov
3. Podnety občanov
4. Záver

Ad1:
Dňa 23.6.2015 sa v priestoroch jedálne ZŠ pre žiakov s NKS v Mojšovej Lúčke
uskutočnilo stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6. Poslanci MZ v Žiline
privítali občanov a poskytli im informácie dopytované na minulých stretnutiach.
Ad2:
V úvode stretnutia Mgr. Anton Trnovec poskytol občanom informácie k pripravovanej
investícii, súvisiacej s rekonštrukciou kultúrneho domu. Uvedené priestory sa, v zmysle
odsúhlaseného návrhu, budú využívať na kultúrno- spoločenské podujatia, posedenia, kary
a poslanecké stretnutia. Všetky tieto aktivity budú sústredené v spodnej časti nedostavaného
objektu. I. NP bude prestavané na bytové jednotky. Investícia tejto časti by bola hradená zo
ŠFRB. Priľahlú časť kultúrneho domu by naďalej využívali miestni dobrovoľní hasiči.
Rovnako bola občanom poskytnutá informácia, súvisiaca s obstaraním auta pre DHZ, ako
i informácie, ohľadom pripravovanej štúdie IBV Kopanice.
Ad3:
Občania v ďalšej časti predložili svoje podnety na zlepšenie ich života v tejto
prímestskej časti. Niektoré z avizovaných podnetov už boli vznesené aj v minulosti, žiaľ,
neboli doriešené, a preto je potrebné, zo strany Mesta, k nim čo najskôr zaujať stanovisko:
a) p. Funtík opätovne žiadal o opravu kanalizácie na ulici Lieňová. Poslanci informovali, že na
najbližšom poslaneckom stretnutí bude prítomný aj zástupca spoločnosti SEVAK, a.s.
„Spoločne tak budeme hľadať riešenie Vášho dlhodobého problému.“
b) Občania upozornili na zle fungujúci verejný rozhlas na ulici Štuková.

c) Pani Kajsíková požiadala poslancov, aby zabezpečili pokosenie zelene v časti starej
Mojšovej Lúčky. Občania tu nie sú spokojní s letnou ani zimnou údržbou a žiadajú, aby mesto
Žilina zabezpečilo údržbu aj tejto časti.
d) Občania opätovne požiadali o úpravu náletových drevín, ktoré sa nachádzajú v okolí stĺpov
verejného osvetlenia. „Stĺpy, na ktorých je umiestnené osvetlenie sú umiestnené nevhodne
a dreviny, ktoré prerastajú okolo stĺpov znižujú už bez tak chabú svietivosť“.
e) Údržbe sa venovali občania aj v ďalšom podnete. Žiadali vyčistenie odvodňovacieho žľabu,
vedúceho popri ulici Lieňová.
f) Občania prejavili záujem o osadenie zvonov v časti Mojšová Lúčka.
g) Na Pstruhovej ulici ľudia požiadali o opravu zámkovej dlažby umiestnenej na chodníku.
Jedná sa len o vybratie, zrovnanie a následné uloženie dlažobných kociek.
h) Občania opätovne požiadali predstaviteľov Mesta Žilina, či by nemohli zabezpečiť
informatívnu tabuľu, na ktorej by boli znázornené časti Mojšovej Lúčky, s presným
názvoslovím ulíc.

Ad4:

Na záver poslanci Jozef Juriš a Mgr. Anton Trnovec oznámili občanom harmonogram
stretnutí v mesiacoch september až december 2015, poďakovali občanom za účasť, popriali
pekné prežitie letného obdobia a následne stretnutie ukončili. Ďalšie stretnutie sa uskutoční
08.09.2015 o 18.00. hod.

V Žiline 01.07.2015
Zapísal:
Jozef Juriš
poslanec MZ v Žiline

mobil: +421 905 267 951
e-mail: vekam@vekam.sk

