
Zápisnica zo stretnutia poslancov a občanov volebného obvodu č. 8 časť 

Mojšova Lúčka dňa 18 .12.2018 
 

Prítomní  : Poslanci  vol. obvodu č.8  MUDr. Johanes, Ing. Pažický, JUDr. Augustin, bývalý poslanec 

obvodu p. Juriš,  zástupca Mestskej polície, občania     viď prezenčná listina 

 

Úvodné slovo poslanec MUDr. Johanes načrtol predpokladanú schému rozdelenia jednotlivých častí 

medzi poslancov. 

Poslanci Ing. Pažický a JUDr. Augustin predstavili model spolupráce medzi poslancami. Bude sa 

pracovať na etablácii tzv. asistentov poslancov z pracovníkov mestského úradu, v zmysle schváleného 

uznesenia MZ Žilina  

Následne vystúpil bývalý poslanec obvodu do ktorého pred prerozdelením patrila Mojšova Lúčka p. 

Juriš so zhodnotením minulého volebného obdobia.  

Poslanec Juriš zároveň predložil na diskusiu projekt štúdie kolumbária. Zároveň zreferoval stav 

rokovaní so Slovenskou vodohospodársky výstavbou   /ďalej SVV/ ohľadom nájomnej zmluvy pre 

kultúrny dom. Odovzdal aj kompletnú dokumentáciu zápisnice komunikácie s SVV 

 

V ďalšom rokovaní občania pomenovali najpálčivejší problémy mestskej časti. 

1. Opadáva strešná krytia zo stavby SVV do areálu školy aj na chodníky 

2. Občania by si priali orezávať stromy kvôli množstvu lístia 

3. Oprava starej zámkovej dlažby na chodníkoch a komunikáciách 

4. Zlá kvalita zvuku mestskej rozhlasu ( p. Myšiak  ) občania majú do najbližšej schôdze definovať o 

ktoré reproduktory konkrétne ide v spolupráci s hlásateľkou 

5. Problémy sú pri výjazde z obce doľava smerom ma centrum nutné rokovať s dopravným 

inšpektorátu p. Pidychom resp. náčelníkom pri riadení dopravy v exponovaných hodinách. Občania 

žiadajú overiť možnosť realizácie krátkeho privádzača od obce Strečno -  kedysi vypracovaná 

dokumentácia, zistenie vlastníkov pôdy 

7. Z mosta popod hlavnú ulicu k cintorínu opadáva omietka - rokovať so SSC, na MU zodp. Ing. Rolko 

8. Zabezpečenie odpratávania lístia z chodníkov a cesty - nutná spolupráca občanov, resp. aj VPP 

9. Zabezpečiť pripojenie elektriny k ihrisku overí p. Juriš 

10. Aktivizáciu VPP pracovníkov na pomocne prace  - chodníky, lístie, sneh  - p. Trpiš, na MU p. Jančík  

11 . Riešenie projektu multifunkčného ihriska spolu s p. Siskom 

12. Občania žiadajú získať zmluvu SVV kvôli možnosti využívania telocvične, momentálne v správe 

špecializovanej školy pod MinŠk, riaditeľka neumožňuje využívanie, riešil bývalý poslanec p. Trnovec 

13. Overenie možnosti preplácania časti nájomného  -  za teplo - mestom za kultúrny stánok v 

podkroví objektu  - momentálne ho platí športový klub, nájomná zmluva  je so SVV, v minulosti riešil 

právny odbor p. Ulaher 

14. Občania upozorňujú na nedostatočnú údržby ciest a chodníkov mestom od snehu, najmä pri škole 

a obchode 

Nutná koordinácia so Žilinskými komunikáciami, možné aj svojpomocne, dispečing žil komunikácií 

0415652371 

 

       Zapísal MUDr. Rastislav Johanes, PhD. 







 


