
Zápisnica č. 2/2015 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   24.2.2015 

Miesto konania:  Mojšová Lúčka, budova Elekovaného pracoviska - ZŠ pre žiakov s NKS,  

                                    Rybné námestie 1/1, Žilina                   

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec, Jozef Juriš – poslanci MZ 

                                   Marián Jánošík – zástupca MP v Žiline 

7 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2.Informácia poslancov 

                                   3. Podnety občanov 

4. Záver 

Ad1: Dňa 24.2.2015 sa v priestoroch jedálne ZŠ pre žiakov s NKS v Mojšovej Lúčke 
uskutočnilo  stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6.  Stretnutia sa zúčastnilo 7 
občanov, nakoľko oznam o poslaneckom stretnutí s občanmi nebol vyhlásený, z dôvodu 
nefunkčnosti rozhlasovej ústredne.  

Ad2: V úvode stretnutia poslanci Jozef Juriš a Mgr. Anton Trnovec poskytli občanom 
informácie k niektorým podnetom, ktoré boli vznesené na predchádzajúcom stretnutí. Občania 
boli oboznámení s obsahom rokovania so spol. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. 
ohľadom možného odkúpenia podielov súvisiacich s ich nehnuteľnosťami. Rovnako bola 
občanom poskytnutá dokumentácia súvisiaca s doplnením názvov ulíc. Názvoslovie ulíc bude 
možné odpripomienkovať s poslancami prostredníctvom ich e-mailových adries, prípadne cez 
pripravovanú internetovú stránku časti Mojšová Lúčka.    

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) Potreba doplnenia a vyhotovenia poslaneckej skrinky, na ktorej by boli uverejňované 
zápisnice a miestne oznamy. Doposiaľ sa na túto aktivitu mohla využívať skrinka DHZ 
Mojšová Lúčka, no aj tá je v súčasnosti rozbitá a nepoužiteľná. 
 
b) Pán Siska opätovne  požiadal o urýchlený výrub starej suchej  lipy, ktorá sa nachádza 
v blízkosti kríža vo vzdialenosti cca 80m od  škôlky.  Výrub si v prípade povolenia vedia 
zrealizovať samotní občania.  



 
e) Občanmi bola vznesená požiadavka o preverenie informácie ohľadom stavebnej 
pripravenosti a prípadného termínu možného začatia výstavby kostola v miestnej časti 
Mojšová Lúčka.  
 
f) Po informácii poslancov ohľadom úpravy miestnej komunikácie, nachádzajúcej sa pod 
cintorínom, kde Mesto Žilina dalo vyjadrenie, že úprava bude zrealizovaná v jarných 
mesiacoch 2015, občania požiadali o predĺženie úprav smerom k vodnému dielu. Je potrebné 
zistiť zo strany mesta, aká časť uvedenej komunikácie je v pasportizácii mesta a do akej miery 
je v takom prípade možné opravu realizovať.   

 
h) Na záver občania zhrnuli priority, ktoré by boli radi, keby boli zrealizované ešte v roku 
2015: 
1.  Vyrážanie splaškových vôd do pivníc na ulici Lieňová (je potrebné zo strany spol. 
SEVAK, a.s., urýchlene zaujať stanovisko). Podľa dostupných informácií je potrebné na ulici 
Lieňová vybudovať novú kanalizačnú šachtu. aby sa ďalšieho stretnutia zúčastnil zástupca 
Vodohospodárskej výstavby, š.p., za účelom možnosti majetko-právneho vysporiadania ich 
nehnuteľností. 
2.   ul. Hlavátková. Na ceste sa nachádza nekvalitná, v súčasnosti rozdrvená, zámková 
dlažba. Je potrebné zabezpečiť jej výmenu.  (vyjadrenie zo strany mesta-.“po ukončení zimnej 
údržby budú lokálne vyspravené poškodené úseky). 
3.  Možnosť využiť podkrovie nad momentálne rekonštruovaným pohostinstvom 
a potravinami na usporiadanie spoločenských posedení a športové využitie. V súčasnosti bol 
vedením ZŠ zabratý kompletný priestor budovy ZŠ Rybné námestie a nie je možnosť jeho 
prenájmu na športové účely. Prenájom uvedeného priestoru by bol v podkroví, kde by mohla 
vzniknúť miestnosť pre spoločenské posedenia, prípadne poslanecké stretnutia a zvyšná časť 
by mohla byť využitá na športové účely (pingpongová miestnosť, posilňovňa.........). Náklady 
súvisiace s úpravou podkrovia, by si cez sponzorské prostriedky zabezpečila miestna športová 
organizácia. 

 

Ad4:      Na záver poslanci Mgr. Anton Trnovec a Jozef Juriš poďakovali p. Daniškovej, ktorá bola 
ochotná prevziať funkciu vyhlasovateľky miestnych oznamov, ako i ostatným občanom za účasť na 
následne ukončili stretnutie. 

V Žiline 01.03.2015 

Zapísal:   Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

   mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: vekam@vekam.sk            
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