
Zápisnica č. 3/2015 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   24.3.2015 

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

                                    Rybie 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 24.3.2015 sa v priestoroch jedálne ZŠ pre žiakov s NKS v Mojšovej Lúčke 
uskutočnilo  stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6.   

Ad2: V úvode stretnutia poslanci Jozef Juriš a Mgr. Anton Trnovec poskytli občanom 
informácie ku niektorým podnetom, ktoré boli vznesené na predchádzajúcom stretnutí. 
Občania boli oboznámení s pripravovanou zmluvou o prenájme nehnuteľností medzi mestom 
Žilina a spol. VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p., za účelom výstavby a rozšírenia 
časti Mojšová Lúčka. Taktiež bola občanom poskytnutá informácia o umiestnení 
veľkokapacitných kontajnerov a určenia termínu zberu nepotrebného elektroodpadu. Rovnako 
boli občania informovaní o pripravovanom symbolickom prenájme podkrovia medzi mestom 
Žilina a športcentrom, ktoré sa nachádza nad súčasnými potravinami a pohostinstvom.   

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. Hanuliaková požiadala poslancov, aby, ako zástupcovia za túto prímestskú časť, 
apelovali na vedenie mesta a následne na vládu SR, o potrebe dokončenia schátralej budovy 
kultúrneho domu. Realizácia dokončenia kultúrneho domu  by nielen značne spríjemnila život 
v tejto prímestskej časti, ale pomohla by aj vedeniu elekovaného pracoviska – ZŠ pre žiakov 
s NKS, ktoré z kapacitných dôvodov nemôže vyhovieť všetkým žiadostiam o umiestnenie 
žiakov z okolia Žiliny v tomto zariadení.  
 



b) Pán Siska opätovne  požiadal o umiestnenie retardéra na začiatku ulice Lieňová , ako i na 
jej konci (pri detskom ihrisku). Nestotožňuje sa s vyjadrením pracovníka DI, že nakoľko sa 
jedná obytnú zónu je v nej rýchlosť znížená automaticky. Inkriminované miesto sa nachádza 
práve pri detskom ihrisku a vodič, ktorý nedodržuje povolenú rýchlosť môže veľmi ľahko 
ohroziť dieťa vybiehajúce na cestu. Taktiež požiadal, aby pri ďalšej obhliadke uvedeného 
miesta bol na ňu prizvaný osobne.  
 
c) Občanmi bola vznesená požiadavka umiestnenia dopravnej značky Zákaz vjazdu pre 
vozidlá nad 10t na ulicu smerom do starej Mojšovej Lúčky od družstva, nakoľko uvedenú 
komunikáciu používajú korčuliari a tiež sa využíva ako cyklotrasa.  
 
d) Po informácii poslancov, že detské ihrisko patrí pod správu mesta Žilina a jeho údržba bude 
realizovaná mestom Žilina, požiadali občania, z dôvodu neustáleho poškodzovania zariadení 
a oplotenia, o umiestnenie kamery nad touto plochou.   

 
e) p. Bitto požiadal o údržbu zelene na ulici Uhorova, kde je v súčasnosti zarastený stĺp 
verejného osvetlenia. 
 
f) Miestnymi občanmi  bola vznesená požiadavka na zabezpečenie vyčistenia verejných plôch, 
ktoré sa nachádzajú povedľa miestnej komunikácie vedúcej smerom k cintorínu. 

 

Ad4:      Na záver poslanci Mgr. Anton Trnovec a Jozef Juriš poďakovali občanom za účasť a následne     
stretnutie ukončili. Ďalšie stretnutie sa uskutoční 28.4.2015.  

V Žiline 28.03.2015 

Zapísal: 

             Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: vekam@vekam.sk 

                www.vekam.sk 
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