
Zápisnica č. 3/2017 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   25.04.2017 

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  

                                   11 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie, informácia poslancov 

                                    2. Podnety občanov 

                                                  3. Záver 

 

Ad1: Dňa 25.04. 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 poďakovali im za účasť na brigáde, ktorú zorganizovali dňa 

08.04.2017. Ďalej poslanci informovali o najbližších aktivitách smerovaných do ich časti. Poslanci 

informovali občanov o odstávke elektrickej energie, ktorá bude vykonaná v dňoch ............. a oznámili, 

že dňa 29.04.2017 v čase od 12.00 do 12.15 hod. bude v ich časti Mojšová Lúčka prebiehať pravidelné 

očkovanie psov a mačiek proti besnote. Poslanci oznámili občanom, že na základe ich požiadaviek bola 

vyhotovená štúdia umiestnenia tabule a smerových šípiek s označením ulíc. Rovnako bola zo strany 

poslancov oslovená firma, ktorá zabezpečuje údržbu detského ihriska (natretie jednotlivých prvkov, 

dosypanie piesku, zabezpečenie doskokovej gumy...). Z poslaneckého fondu bude podporená dodávka 

plávajúcej podlahy do novovznikajúcej spoločenskej miestností v priestore nad bývalým pohostinstvom. 

 

Ad2:  

a) Pani Handrová požiadala o dosypanie piesku na detskom ihrisku v priestore MŠ Mojšová Lúčka.   

 

b) Občania požiadali poslancov o zabezpečenie doplnenia smetných košov – hlavne v peších ťahoch 

smerom na vodné dielo (okolo cintorína), pri parkovisku a smerom k záhradkárskej osade. 

 

c) Občania požiadali o vymaľovanie a pokládku novej podlahy v technickej miestnosti v Dome 

smútku. 

 

d)  Občania požiadali poslancov, aby apelovali na predstaviteľov Vodohospodárskej výstavby, š.p., 

aby v čo najkratšom čase zabezpečili prenájom priestorov, ktoré budú slúžiť ako obchod 

s rozličným tovarom, pričom, aby bola zabezpečená primeraná výška nájomného za uvedený 

prenájom. 

 

 



e) Občania požiadali o opravu miestnych komunikácií. 20-ročná zámková dlažba na uvedených 

komunikáciách sa rozpadáva a je potrebná jej lokálna výmena. Medzi najviac zdevastované ulice 

patria Hlavátková a Lieňová. Alternatívna možnosť je preasfaltovanie uvedených ulíc.  

 

f) Rovnako občania upozornili na chýbajúcu zámkovú dlažbu na parkovisku pri nedostavanom 

Kultúrnom dome.  

 

g) P. Siska požiadal poslancov o opravu poškodených lavičiek na miestnom detskom ihrisku a na 

Rybnom námestí. 

 

h) Občania požiadali o opravu zábradlia smerom k miestnemu cintorínu. Zábradlie je po náraze 

vyvalené. 

 

i) Občania požiadali o opätovné zabezpečenie zberu elektroodpadu, nakoľko predošlá akcia im nebola 

oznámená a nevedeli o nej.    

 

j) P. Handrová požiadala poslancov o pomoc pri zabezpečení aktivačného pracovníka, ktorý by bol 

nápomocný pri úprave okolia škôlky, ale rovnako by zabezpečoval práce pri čistení okolia v časti 

Mojšová Lúčka. 

 

k) P. Pivychová Mária požiadala poslancov o prvotnú administratívnu  pomoc pri zriadzovaní predajne 

s rozličným tovarom. 

Ad3: 

 V ďalšej časti poslanci oznámili, že nasledujúce poslanecké stretnutie sa bude konať 20.06.2017 

v priestoroch jedálne ZŠ pre žiakov s NKS v Mojšovej Lúčke.  Následne sa poďakovali prítomným za 

účasť.  

 

V Žiline 25.04.2017 

 

Zapísal:    Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: jurisza@vekam.sk 

 

mailto:jurisza@vekam.sk

