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ZÁPISNICA 

zo stretnutia poslancov s občanmi Mojšova Lúčka 

 

Dňa 16.5.2022 o 17:00 hod. v Mojšovej Lúčke v poslaneckej miestnosti sa uskutočnilo 

stretnutie primátora Mgr. Petra Fiabáneho s poslancami a občanmi mestskej časti Mojšová 

Lúčka. Stretnutia sa zúčastnili MUDr. Rastislav Johanes, JUDr. Jozef Augustín, Ing. Ján 

Pažický sa ospravedlnil kvôli pracovnej vyťaženosti. 

 

Pán primátor Fiabáne otvoril stretnutie,  na úvod privítal občanov Mojšovej Lúčky, poslancov 

pána Johanesa a pána Augustína. Následne pán poslanec Johanes skonštatoval, že posledné 

stretnutie sa konalo v Mojšovej Lúčke takmer pred dvoma rokmi a žiaľ nebolo možné, kvôli 

situácií Corona vírusu, uskutočniť stretnutie skôr. 

 

Program poslaneckého stretnutia: 

1) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia 

2) Formulovanie nových požiadaviek občanov Mojšovej Lúčky do zápisnice 

3) Diskusia  

4) Ukončenie  

 

 

1)  Plnenie požiadaviek občanov 

 

 

1. Oprava schodov ku krížu na cintoríne. Nové požiadavky obyvateľov  

ODPOVEĎ – požiadavka splnená v polovici roku 2021 

2. Požiadavka naodstránenie orezaných konárov zo stromov z pozemku p.Hreusa. 

ODPOVEĎ – keďže sa jedná o súkromný pozemok, je majiteľ povinný tieto odstrániť 

 

3. Vysporiadanie pozemkov na cintoríne, či Žilbyt v danej veci bude konať spolu s mestom. 

ODPOVEĎ - Doposiaľ neevidujeme požiadavku Žilbyt, s.r.o. o vysporiadanie 

pozemkov. 

 

 

4. Dať názov ulici - cesta do Mojša (Furmanská cesta) - názvoslovná komisia na meste. 
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ODPOVEĎ Furmanská cesta v Mojšovej Lúčke je vymedzená od lávky pre peších pri 

vodnej nádrži (kaplnka) až po katastrálnu hranicu obce Stráňavy. Ide o pôvodnú starú 

cestu zo Žiliny do Vrútok, ktorej dňa 25. 2. 2021 poslanci MsZ schválili tento názov. Na 

ulici sa nachádzajú spoločnosti napr. VAS, s. r. o. (kafiléria), ale aj útulok pre psov a 

zvieracie krematórium. 

5. Požiadavka na potiahnutie oplotenia po školu  

ODPOVEĎ ORPaL – odkiaľ? Nevedia identifikovať požiadavku 

6. Požiadavka na vybudovanie osvetlenia a to v trase od Pizzerie k mostu, ul. Sumčia. 

ODPOVEĎ Požiadavku budeme evidovať. Po pridelení finančných prostriedkov sa 

môže spracovať projektová dokumentácia a začať IČ. Len v evidencii EIP. 

 

2) Formulovanie nových (aktuálnych) požiadaviek občanov 

 

1.  na úradnú tabuľu dať informácie o telefónnych číslach, napr. osvetlenie, komunálny 

odpad, Sevak  

 

2.  prehodnotiť posypový materiál cez zimu, nakoľko zámková dlažba je iné ako betón a ulice 

sú v dezolátnom stave, hlavne Lieňová, Hlavátková, Ostriežová 

 

3. občania požadujú monitoring obce, hlavne na detské ihrisko a na námestie kvôli vandalom, 

ktorí sa v nočných hodinách preháňajú po obci  

 

4. nespokojnosť občanov s miestnym rozhlasom, ktorý ak sa vysiela z mesta, je hlučný, 

nezrozumiteľný a vôbec nič nepočuť 

 

5.opätovne žiadajú o prehodnotenie svetla ku bráne na cintorín - aspoň solárne, ktoré 

nevyžaduje elektrický stĺp  

 

6. otázka ohľadne údajnej cyklotrase do Trnového - presnejšie informácie  

 

7. vysoké napätie pri cintoríne - smerom do Strečna - odstrániť konáre z vysokých stromov, 

ktoré zasahujú do vedeia a strieľajú iskri  

 

8. osloviť Sevak ohľadne sľúbenej prečerpávačky na ul. Lieňová, pretože tam neustále vyráža 

voda 

 

 9. občania žiadajú o preverenie smradu a znečistenej vody, pravdepodobne z chovného 

potoka v Stráňavách, ktorý vyúsťuje pri pizzerií   

 

10. opätovná odpovedať na starú požiadavku pod ev.č. 1111 -Vysporiadanie pozemkov na 

cintoríne, či Žilbyt v danej veci bude konať spolu s mestom.- čo v tejto veci odbor 

majetkovoprávny urobil 



 

   

                                                   3) Diskusia 

Občania sa sťažovali na vypadnuté verejné osvetlenie, kde tri dni nesvietilo svetlo a nevedeli 

na koho sa mali obrátiť.  Okrem toho veľké nepriaznivé ohlasy na miestny rozhlas, ktorý 

funguje, ak sa hlási z obce. Ak sa hlási priamo z mesta, je to hotová nočná mora, pretože je to 

hlučné, hlasné a hlavne nie je vôbec rozumieť o čom sa vyhlasuje. Veľká diskusia bola 

ohľadne vysadených stromov v obci a síce platanov, ktoré sú vhodné do parku, pretože môžu 

dosahovať výšku  20-30 metrov, ale absolútne sú nevhodné do dediny a hlavne pri rodinných 

domoch. Je zrejmé, že nie je možné ich vyrúbať, či presadiť, ale vyzývajú kompetentných k 

pravidelnému skracovaniu, aby neznepríjemňovali život občanov žijúcich v ich blízkosti. 

Okrem toho korene, ničia chodníky pretože zjavne boli len vysadené do zeme a neboli 

osadené do nejakého ochranného puzdra. 

Občan poukázal na viditeľné iskrenie od drôtov vysokého napätia pri cintoríne. Búrlivú 

diskusiu vyvolala nespokojnosť občanov, ktorí  sa  domáhajú pravidelných hliadok mestskej 

polície, pretože si majiteľa veľkých psov, ktorí prídu z mesta na džípoch a vypustia ich, 

pomýlili inak kľudnú dedinu s parkom pre psov nehovoriac o tom, že sa tu preháňajú autami 

uprostred noci po uliciach, ktoré sú v dezolátnom stave. Okrem toho, že znepríjemňujú 

občanom život autami a psami, robia neporiadok, odhadzujú plechovky, kartóny a to pod 

mostom, pri cintoríne až k pizzérií. Preto by kamerový systém obci určite pomohol a situácia 

by sa zlepšila. 

Čo sa cintorína týka, žiadajú občania osvetlenie pri bráne, aspoň solárne, pevne uchytené. 

Občania sa zaujímali ako to vyzerá s cyklochodníkom, ktorý by mal byť spojených s MČ 

Trnové. Opätovná požiadavka na opravy ulíc hlavne Lieňová, Hlavátková, Ostriežová a 

žiadajú, aby mesto vyčlenilo peniaze na ich opravu, pretože sú v takom stave, že ohrozujú 

život hlavne starších občanov, detí a cyklistov.  

Občania poukazujú na veľký smrad, ktorý sa šíri ich dedinou a predpokladajú, že je to 

vypúšťanie odpadovej vody z chovného potoka v Stráňavách. žiadajú príslušný odbor o 

preverenie.   

   

   

4) Ukončenie 

 

Na záver pán poslanec Johanes vyjadrili poďakovanie zúčastneným obyvateľom za aktívny 

prístup k dianiu v mestskej časti Mojšova Lúčka, a vyjadril presvedčenie, že sa kompetentní 

pracovníci mesta Žilina budú opakovanými ako aj novými požiadavkami, uvedenými v tejto 

zápisnici, dostatočne zaoberať.  

 

Vypracovala: Mária Androvičová - asistentka výboru v mestskej časti - Výbor č.8  

Overil: MUDr. Rastislav Johanes - poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný 

obvod č. 8 


