
Zápisnica č. 1/2015 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   27.1.2015 

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 

17 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2.Informácia poslancov 

                                   3. Podnety občanov 

4. Záver 

 

Ad1: Dňa 27.1.2015 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 k niektorým podnetom, ktoré boli vznesené na predchádzajúcom stretnutí. Občania 
boli oboznámení s podpísanou zmluvou o prenájme nebytových priestorov medzi 
prenajímateľom VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p. a nájomcom ELIAN STAV 
s.r.o., za účelom prevádzkovania obchodu a pohostinstva.  Z dôvodu ukončenia činnosti 
vyhlasovateľa (p. Klocaňovej) k 01.01.2015, poslanci opätovne  vyzvali občanov, aby  určili 
osobu, ktorá bude ochotná vyhlasovať miestne oznamy.   

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) 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. 
 
b) Pán Siska požiadal o  umiestnenie 2-och ks spomaľovacieho prahu ( retardéra) pri detskom 
ihrisku po  jeho šírke počnúc ulicou Lieňová končiac Uhorová. 
 



c) p. Bito požiadal o premiestnenie nevhodne umiestneného retardéra v časti stará Mojšová 
Lúčka (cca o 10 m). Taktiež, z jeho strany bola vznesená požiadavka o doplnenie názvov ulíc 
v tejto časti, ako i potrebu umiestnenia zrkadla v ostrej zákrute smerom na most pre peších, 
vedúci do obce  Mojš. Pán Bitto požiadal o jeho prizvanie, v čase realizácie úprav miestnych 
drevín.  
 
 
d) p. Siska upozornil na nedoriešený problém, ohľadom výrubu starej suchej  lipy, ktorá sa 
nachádza v blízkosti kríža v zdialenosti cca 80m od škôlky. Tiež upozornil na chýbajúce 
(zdemontované) zábradlie v dĺžke cca 30 m na ceste smerom od kafilérie smerom do starej 
Mojšovej Lúčky (bývalá konečná MHD).  
 
e) Občanmi bola vznesená požiadavka úpravy miestnej komunikácie pod cintorínom.  
 
f) Občania sa sťažovali na nevhodné osvetlenie cestnej komunikácie v novej časti Mojšovej 
Lúčky a tiež požiadali o doplnenie 2 ks pouličných lámp na ulici k cintorínu.   
 
g) Občania majú záujem o obojsmerné zníženie rýchlosti na ceste I. triedy v úseku 
nachádzajúcom sa pri výstupe z Mojšovej Lúčky. Pri prehustenej premávke je dosť 
problematické vyjsť z Mojšovej Lúčky na cestu I. triedy Žilina – Martin. 
 
h) Na záver občania opätovne požiadali, aby sa ďalšieho stretnutia zúčastnil zástupca 
Vodohospodárskej výstavby, š.p., za účelom možnosti majetko-právneho vysporiadania ich 
nehnuteľností.  
 

Ad4:      Poslanci Mgr. Anton Trnovec a Jozef Juriš ukončili stretnutie a prítomným poďakovali za    
účasť. 

V Žiline 29.1.2015 

 

Zapísal:  

        Jozef  Juriš  

      poslanec MZ v Žiline 

mobil: +421 905 267 951 

 e-mail: vekam@vekam.sk 

        www.vekam.sk 
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