
Zápisnica č. 5/2017 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   26.9.2017 

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 

                                   Miloš Tomašec –  MP v Žiline 

                                   12 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie, informácia poslancov 

                                    2. Podnety občanov 

                                                  3. Záver 

 

Ad1: Dňa 26.09.2017 sa v priestoroch jedálne ZŠ pre žiakov s NKS v Mojšovej Lúčke uskutočnilo  

stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6. V úvode stretnutia poslanci privítali všetkých 

zúčastnených občanov. Po informácii poslancov o stave a riešeniach niektorých z podnetov, občania 

predložili svoje návrhy. 

Ad.2: 

a) Občania opätovne požiadali poslancov, aby oslovili správcovskú spoločnosť ŽILBYT a zabezpečili 

pokračovanie v zrezávaní  a obrezaní tují na miestnom cintoríne. 

 

b) Občania upozornili na nedostatočné kosenie na miestnom cintoríne, ktoré je v správe spol. ŽILBYT. 

 

c) Občania požiadali poslancov, aby zabezpečili väčší počet kosení pozemkov, ktoré sú vo vlastníctve mesta, 

resp. Vodhospodárskej výstavby š.p. Zároveň požiadali o úpravu (pokosenie) pozemkov p.č.615/69, 

615/106, 615/23, 615/117.   

 

d) Zároveň požiadali občania o zabezpečenie revízií elektrických rozvodov v budove bývalého pohostinstva 

a potravín na Rybnom námestí v Mojšovej Lúčke. 

 

e) Občania požiadali o úpravu Rybného námestia. Tráva prerastá cez zámkovú dlažbu a je potrebné 

zrealizovať postrek proti burinám, zároveň opraviť lavičky a lampy verejného osvetlenia. 

 

f) Občania upozornili na nefunkčný rozhlas na ulici Lieňová.   

 

g) P. Bitto požiadal o výrub stromu (pri Betleheme) , ktorý nedávno vyhorel – časť Stará Mojšová Lúčka 

č.369. 

 



h) Občania požiadali, aby mesto Žilina zabezpečilo vianočnú výzdobu – vianočné osvetlenie, niektorého 

stromu v tejto mestskej časti.   

 

i) Občania požiadali poslancov o poskytnutie  informácie, v akom stave sa nachádza príprava a prípadné 

vybudovanie workoutového ihriska. 

 

j) Občania opätovne požiadali poslancov a zabezpečenie povolenia na výstavbu beach volejbalového ihriska. 

Ihrisko by si občania vybudovali svojpomocne v blízkosti futbalového ihriska p.č. 615/291. 

 

k) Občania upozornili na nefunkčné osvetlenie nad zástavkou MHD (pred HYZOU). Stĺp osvetlenia sa 

nachádza popri ceste I. triedy smer Martin. 

 

l) Nakoľko priestory telocvične sú neustále obsadené a využívané pre potreby školy s NKS , požiadali občania 

vybudovanie multifunkčného ihriska, ktoré by sa mohlo nachádzať na: odstavnej ploche – parkovisku 

p.č.615/10, v areáli miestnej škôlky p.č.615/286, na ploche za zastávkou p.č.615/106. Všetky plochy sú vo 

vlastníctve Vodohospodárskej výstavby š.p.   

 

m) Miestny športový klub Chalapeňos prejavil záujem o prenájom spodnej časti budovy (bývalá krčma) na 

Rybnom námestí. Prenájom žiadajú za účelom zriadenia klubovne. Občania požiadali poslancov, aby 

preverili, za akých podmienok je prenájom možné uskutočniť. 

 

 

 

 

 

 Ad3:       Na záver sa poslanci Jozef Juriš a Mgr. Anton Trnovec poďakovali občanom za účasť. 

                 Ďalšie stretnutie sa uskutoční  24.10.2017.  

 

V Žiline 03.10.2017 

 

Zapísal:    Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    mobil: +421 905 267 951 

        e-mail: jurisza@vekam.sk 

 

mailto:jurisza@vekam.sk

