
Zápisnica č. 4/2015 Mojšová Lúčka 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

Dátum:   28.4.2015 

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

                                    Rybné námestie 1/1, Žilina                   

Prítomní:  Jozef Juriš – poslanci MZ 

                                    Marián Jánošík – zástupca MP v Žiline 

16 občanov 

Program:  1. Otvorenie 

2.Informácia poslanca 

                                   3. Podnety občanov 

4. Záver 

Ad1: Dňa 28.4.2015 sa v priestoroch jedálne ZŠ pre žiakov s NKS v Mojšovej Lúčke 
uskutočnilo  stretnutie občianskeho výboru volebného obvodu č. 6.   

Ad2: V úvode stretnutia ospravedlnil Jozef Juriš – poslanec MZ v Žiline, neprítomnosť 
Antona Trnovca a poskytol občanom informácie ku niektorým podnetom, ktoré boli vznesené 
na predchádzajúcom stretnutí. Občania boli oboznámení s doobedňajším pracovným 
stretnutím, ktorého sa zúčastnili vedúci odboru dopravy p. Rolko a poslanci Anton Trnovec 
a Jozef Juriš. Predmetom stretnutia bola obhliadka miesta, na ktorom občania žiadali 
vybudovať chodník smerom od zastávky  Hyza  k záhradkám. Taktiež bola vykonaná ohliadka 
ulice Hlavátková, na ktorej má byť na prelome mesiaca máj-jún 2015 vykonaná výmena 
poškodenej zámkovej dlažby, miesto v Starej Mojšovej Lúčke – premiestnenie 
spomaľovacieho retardéra a priestor pri detskom ihrisku, kde občania žiadajú umiestniť 
dopravné značenie a spomaľovací retardér. Rovnako bola občanom poskytnutá informácia, 
ohľadom plánovanej rekonštrukcie detského ihriska v areáli škôlky, ktorú vykoná spol. 
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, š.p., do konca školského roku 2014/2015. Rovnako 
boli občania informovaní o pripravovanom symbolickom prenájme futbalového ihriska, 
o ktoré požiadal majiteľ miestneho pohostinstva a cukrárne – pán Dolinay, ako 
i o realizovanej oprave poškodeného osvetlenia na moste smerom do Mojša. Nakoľko 
spomínané osvetlenie je  v majetku obce Mojš, opravu zabezpečuje samotná obec Mojš. 

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) Občania požiadali o úpravu zelene a výrub kríkov v časti vedúcej  k miestnemu cintorínu 
a pod cintorínom.   
 



b) Občania požiadali o informáciu, súvisiacu s výjazdovým rokovaním vlády, kedy bola 
miestnym občanom prisľúbená dostavba kultúrneho domu. Občania žiadajú pána primátora, 
aby ich prostredníctvom poslancov informoval o možnom termíne tejto rekonštrukcie.  
 
c) Občanmi bola vznesená sťažnosť ohľadom zamietavých stanovísk na plynové prípojky zo 
strany SPP. Podľa vyjadrenia kompetentných je potrebné zvýšiť kapacitu regulačnej sústavy. 
Nakoľko sa v Mojšovej Lúčke pripravuje výstavba nových rodinných domov, je potrebné 
osloviť pracovníkov SPP, aby uvedenú situáciu promptne riešili.   
 
d) Občania opätovne požiadali o úpravu detského ihriska (nie v areáli škôlky), v ktorom je 
dlhodobo neudržiavaná (nekosená) zeleň. Rovnako je poškodené oplotenie a iné zariadenia na 
tomto mieste. Nakoľko problém s vandalizmom je na tamto mieste dlhodobý, bolo by vhodné 
umiestniť kameru nad touto plochou, ktorá by mohla byť umiestnená na susediacej 
nehnuteľnosti.    

 
e) Za účelom bezpečného prechodu smerom k vodnému dielu – miestna komunikácia pod 
cintorínom, by bolo vhodné, okrem osvetlenia komunikácie, zabezpečiť aj nový asfaltový 
koberec. 
 
f ) Občania opätovne požiadali o osadenie aspoň dvoch odpadových vriec na odpočívadle 
oproti výjazdu z Mojšovej Lúčky na hlavnú cestu smerom do Žiliny nakoľko neustále tam 
zastavujú nákladné autá a odpadky hádžu priamo na odpočívadlo . 
 
g ) Občania žiadajú o osadenie zrkadla,  ktoré ma byť umiestnené pri vodnom diele smerom 
na most do Mojša. Na mieste bola vykonaná aj obhliadka, ktorej sa zúčastnili p. Rolko - 
vedúci odboru dopravy a poslanci MZ – Jozef Juriš a Anton Trnovec. Rovnako v tejto časti je 
potrebné osadiť zvodidlá v dĺžke 15-20m . 
 
i ) Občania žiadajú osadiť značku „ zákaz vjazdu nákladným autám“ smerom od družstva ku 
vodnému dielu. ( most do Mojša problém s otáčaním blízko je trafostanica kedysi konečná 
autobusu č 31.  )  
 
 
 

Ad4:       Na záver poslanec Jozef Juriš a zástupca MP v Žiline poďakovali občanom za účasť               
a následne stretnutie ukončili. Ďalšie stretnutie sa uskutoční 26.5.2015.  

V Žiline 08.05.2015 

Zapísal :  Jozef Juriš  

          poslanec MZ v Žiline 

    e-mail: vekam@vekam.sk 
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