
Zápisnica č. 6/2017 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   24.10.2017 

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 

                                   17 občanov 

 

Program:   1. Otvorenie, informácia poslancov 

                                    2. Podnety občanov 

                                                  3. Záver 

 

Ad1:   Dňa 24.10. 2017 sa v priestoroch jedálne ZŠ pre žiakov s NKS v Mojšovej Lúčke uskutočnilo                   

stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6. V úvode stretnutia poslanci Jozef Juriš a Anton 

Trnovec privítali  zúčastnených občanov a informovali ich o stave podnetov, ktoré boli vznesené na 

minulých stretnutiach.  

a) Oprava jednotlivých úsekov miestnych komunikácií je naplánovaná na rok 2018. Stále však platí 

ponuka zo strany mesta, že pokiaľ by  občania vedeli zabezpečiť výmenu na svojich uliciach vo 

vlastnej réžii, mesto by dodalo potrebný materiál – dlažba... 
b) Poslanci informovali občanov o prebiehajúcom VO na dodávku komposterov na BIO odpad. Tie by 

mali byť dodané do jedn. domácností na jar 2018. 
c) Nakoľko stále nie je zabezpečená oprava výpustného ventilu na miestnom cintoríne, poslanci 

informovali občanov, že dodávka vody bude zabezpečená prostredníctvom 1kubičnej nádoby, ktorá 

bude pravidelne doplňovaná. Zároveň bude na sviatok všetkých svätých zabezpečené doplnenie  

kontajnera na cintorínsky odpad. 
d) Poslanci informovali občanov o priebehu písomnej komunikácie medzi Vodohospodárskou 

výstavbou a.s. a mestom Žilina a spôsobe riešenia nedostavanej budovy KD v Mojšovej Lúčke. 
e) Poslanci poďakovali p. Siskovi za jeho aktivitu, súvisiacu s vybudovaním spoločenských priestorov 

v podkroví budovy na Rybnom námestí.   
f) Zároveň poslanci poďakovali občanom za ich aktivitu, súvisiacu s úpravou technických priestorov 

v miestnom Dome smútku.  

 

Ad2:  V ďalšej  časti občania predložili svoje podnety: 
  
a) Občania sa opätovne sťažovali na nedostatočné kosenie trávy popri miestnych komunikáciách, 

hlavne v časti stará Mojšova Lúčka smerom na záhradky a vodné dielo Žilina.   

 



b) Občania požiadali poslancov, aby prostredníctvom mesta požiadali spoločnosť SSE o preriezku 

korún stromov v Mojšovej Lúčke smerom na Baštu. Konáre stromov zasahujú do el. vedenia 

a jednom prípade je  strom prevalený priamo na vodiče vysokého napätia.  

 

c) Občania opätovne požiadali o osadenie spomaľovacieho pásu (retardéra) na ulici Uhorová – pri 

detskom ihrisku. Autá v tomto mieste jazdia rýchlo, pričom v danom úseku často vznikajú kolízne 

situácie. Zároveň požiadali o prehodnotenie osadenia značky Obytnej zóny.   

 

d) Občania opätovne upozornili na prehnité a neopravené lavičky v strede Rybného námestia.  

 

e) P. Siska upozornil na nezakrytú, hlbokú  šachtu, ktorá sa nachádza na Rybnom námestí pri budove 

nedostavaného KD. Okolo šachty prechádzajú denne deti z miestnej škôlky a deti zo školy pre 

NKS. (Na uvedený problém bolo zaslaných aj viacero e-mailov – pozn. poslanca).  

 

f) Občania opätovne požiadali o opravu mostnej časti, ktorá je v správe SSC. Z mosta sa neustále 

uvoľňujú kusy betónu a sú uvoľnené plechy.  

 

g) Občania sa informovali, v akom stave je riešenie výstavby urnových stien na miestnom cintoríne 

a či výstavba môže  byť realizovaná v priebehu roku 2018. 

 

h) Občania opätovne požiadali o doplnenie informačnej tabule – nástenky, na ktorej by boli 

vyvesované oznamy, zápisnice zo stretnutí, prípadne iné dokumenty.    

 

i) Občania upozornili na nefunkčné verejné osvetlenie – svetelné body umiestnené na Rybnom 

námestí v Mojšovej Lúčke. 

 

j) Občania požiadali o osadenie skruží na odpadové vrecia - na odstavnej ploche vedľa cesty 1.triedy. 

 

k) Zároveň občania opätovne požiadali o prehodnotenie možnosti vybudovať pripájaciu cestu z časti 

Mojšová Lúčka na cestu 1.- triedy. Hlavne v ranných a poobedných hodinách je prakticky nemožné 

napojiť sa na cestu smerom z Mojšovej Lúčky do Žiliny. 

 

l) Občania požiadali poslancov, aby zabezpečili pokosenie pozemkov parc.č. 

610/11,12,13,14,15,16,17 a 610/184, ktoré sú vo vlastníctve Vodohospodárskej výstavby – š.p.  

Ad3: 

 V ďalšej časti poslanci poďakovali občanom za účasť a pozvali ich na stretnutie do novovybudovaných 

spoločenských priestorov. Posedenie sa bude konať pri príležitosti mesiaca úcty k starším. Ďalšie 

poslanecké stretnutie s občanmi, v zmysle harmonogramu zasadnutí, sa bude konať 12.12.2017.  

V Žiline 02.11.2017 

 

Zapísal:      Jozef Juriš -  poslanec MZ v Žiline 

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

                  

mailto:jurisza@vekam.sk

