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ZÁPISNICA 

zo stretnutia poslancov s občanmi Mojšova Lúčka 

Dňa 25.06.2020 o 17:00 hod. v Mojšovej Lúčke v poslaneckej miestnosti sa uskutočnilo stretnutie poslanca s 

občanmi tejto mestskej časti. Stretnutia sa zúčastnil poslanec MUDr. Rastislav Johanes, Ing. Ján Pažický 

a poslanec JUDr. Jozef Augustín, PhD. . 

V úvode poslanec MUDr.Rastislav Johanes, privítal prítomných poslancov, zároveň privítal aj prítomných občanov. 

V úvode upozornil na celkovú situáciu na území SR z hľadiska dodržiavaní opatrení šírenia nákazy COVID19. 

Poďakoval všetkým, ktorí pomáhali zvládať situáciu v súvislosti s koronakrízou. Poďakovanie patrí samozrejme 

všetkým, ktorí počas tejto krízy pomáhali občanom akýmkoľvek spôsobom (rúškami, pomocou pri nákupoch a pod.). 

Všetkým vyjadril veľkú vďaku. 

Zároveň všetci poslanci skonštatovali, že zo stretnutia pána primátora po jednotlivých mestských častiach – 

obvodoch nemajú žiadny výstup, nebola zverejnená žiadna zápisnica ani poslancom. 

V ďalšom poslanec Johanes oboznámil prítomných s programom 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 

K jednotlivým bodom programu: 

 

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

Poslanec Johanes prečítal odpovede Mesta Žilina, jednotlivých oddelení k predloženým požiadavkám občanov 

Mojšovej Lúčky 

 

Požiadavky obyvateľov zo stretnutia 29.10.2019 

1. Preveriť zmluvu, ktorá mala byť uzavretá v roku 2015 medzi Mestom a Vodohospodárskou výstavbou vo veci 

dobudovania ul. Karasovej, kde sú ďalšie stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov. Táto mala byť 

zrealizovaná do roku 2018. 

Odpoveď OPaM zo dňa 29.10.2019: 

Nájomná zmluva č. 2015/1200/2877 bola uzatvorená dňa 04.05.2015. Mesto z finančných dôvodov vo veci 

samotného vybudovania komunikácie v danom čase nekonalo. Smerom k občanom však bolo komunikované, 

že v prípade záujmu občanov o vybudovanie tejto komunikácie na ich náklady, im mesto poskytne potrebnú 

súčinnosť 

2. Na Lipňovej ul. stromy presahujú nad cestnú komunikáciu. Je potrebné ich orezať. 

Odpoveď ŽP zo dňa 29.10.2019: 

Dreviny ošetrované v 8. - 9. týždni 2020. 

3. Na ul. Šťukovej je schránka UPC - potrebné natrieť. – nie je v kompetencii Mesta Žilina 

4. Osadenie dažďových zvodov a žľabov na cintoríne a osvetlenie. 

Odpoveď ŽP zo dňa 29.10.2019: 

V kompetencii správcu cintorínov Žilbyt s.r.o..  

Poslanec Johanec: V súčasnej dobe prebieha výmena konateľa spoločnosti Žilbyt. Zatiaľ to čo bolo 

prerokované sa nesplnilo. 

5. Umiestniť veľkokapacitné kontajnery celoročne - nádoby 1000 L na námestí - Rybné námestie, ul. Šťuková. 

Odpoveď ŽP zo dňa 29.10.2019: 
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Veľkokapacitné kontajnery sú umiestňované v zmysle zverejneného harmonogramu a sú určené iba na 

objemový odpad. Fyzický a právnickým osobám sú nádoby prideľované podľa platného VZN č. 16/2018. 

6. Pridať kontajner na sklo alebo častejšie vyvážať. Býva veľmi rýchlo plný. 

Odpoveď ŽP zo dňa 29.10.2019: 

Nesúhlasím, nie je potrebné, bývam tam, triedim pravidelne a koše postačujú - vyjadril sa zodpovedný 

zamestnanec za uvedenú agendu OSVPaŽP. 

7. Riešenie výjazdu na cestu 1/18 z Mojšovej Lúčky - opakovaná požiadavka. Vakom štádiu sú rokovania mesta 

p. primátora s príslušnými orgánmi? 

Poslanec Johanes: Riešenie danej situácie nie je v kompetencii mesta. Ide o opakovanú požiadavku, na ktorú 

už bola viackrát daná odpoveď. Ako dopadli rokovania vedenia mesta s dotknutými orgánmi nám poslancom 

nie je známe. 

8. Informačný systém - umiestniť smerové tabule k jednotlivým uliciam. 

Poslanec Johanes: Tabule sú umiestnené ale je potrebné ešte umiestniť pred vstupom do dediny. 

9. Výsadba stromov - formovanie (orezávanie), hrabanie lístia. Upraviť stromy na pozemkoch mesta aj v 

ostatných častiach Mojšovej Lúčky. 

Odpoveď ŽP zodňa 29.10.2019: 

Chýba bližšia špecifikácia ohľadom výsadby, ostatné činnosti prebiehajú. 

10. Na ul. Lipňovej je prepadnutá dlažba - občania žiadajú opraviť. 

Odpoveď OD zo dňa 29.10.2019: 

Požiadavka zaslaná na Žilinské komunikácie vykonávajúce správu a údržbu komunikácií na území mesta. 

11. Smerom na ihrisko ul. Uhrová, je potrebné odrezať borovice, sú tam vysadené smreky. 

Odpoveď ŽP zo dňa 29.10.2019: 

Pokiaľ sú dreviny druhu borovica v dobrom zdravotnom stave, nevidíme opodstatnenie v ich výrube. To, že 

tam rastú iné druhy drevín nie je dôvod na ich výrub. Dreviny ohliadneme a v prípade, že by sa preukázalo, 

že dreviny sú v zlom zdravotnom stave uskutočníme nápravné opatrenia. 

12. Vyrúbať tuje na cintoríne a ostatné suché stromy odstrániť. 

Odpoveď ŽP zo dňa 29.10.2019: 

Je potrebné podať podnet na výrub drevín na cintoríne, kde treba uviesť, o ktoré dreviny sa jedná, pri ktorom 

hrobovom mieste a dôvod ich výrubu. Pokiaľ sa na cintoríne nachádzajú suché stromy, je v plnej právomoci 

správcu cintorínov dané dreviny havarijne odstrániť v rámci bežnej údržby pohrebísk. Havarijný výrub je 

potrebné uskutočniť v súlade so zákonom č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny. 

13. Občania sa pýtajú, či mesto plánuje rozšíriť cintorín, aké sú možnosti? Je možné uvoľniť miesta aj vyrezaním 

stromov na umiestnenie urnových hrobov. 

Odpoveď ŽP zo dňa 29.10.2019: 

Rozšírenie cintorína sa neplánuje. V pláne je vybudovanie urnovej steny. 

14. Občania dávajú návrh na využitie stavby Vodohospodárskej výstavby na Klub seniorov - využitie priestorov 

časti Kultúrneho domu alebo na azylový dom. 

Neodpovedané 

15. Občania požadujú preveriť, kde sú peniaze vrátené p. Ficom (500 000 eur) za Krasňany, ktoré mali byť určené 

na dokončenie Kultúrneho domu pre Mojšovú Lúčku. 

Odpoveď OPaM zo dňa 29.10.2019: 

Vláda na svojom výjazdovom zasadnutí v Žiline dňa 8.10.2014 rozhodla o pomoci Žiline tak, že štát prevzal 

Krasňany na seba a mestu tým de facto odpustil dlh. Vláda teda mestu nič nevracala ani nevyplácala. 

 

Poslanec Pažický informoval o zasadnutí Výboru č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline dňa 04.03.2020 v zložení 

nasledovných členov - poslancov Mestského zastupiteľstva v Žiline: Ing. Ján Pažický, JUDr. Jozef Augustín, PhD., 

MUDr. Rastislav Johanes, PhD. Výbor zasadol za účelom prerokovania nasledovných bodov: 1) Použitie 

„Kapitálových výdavkov“ z pohotovostných zdrojov vo Volebnom obvode č.8 v roku 2020 2) Použitie „Bežných 

výdavkov“ z pohotovostných zdrojov vo Volebnom obvode č.8 v roku 2020 K bodu zasadnutia: 1) Všetci traja 

členovia výboru sa jednohlasne zhodli na použití finančných prostriedkov v roku 2020 a prijali nasledovné 



uznesenie, ktorým požadujú prerozdeliť finančné prostriedky v nasledovných mestských častiach Volebného 

obvodu č. 8 takto: Uznesenie: Poslanci Výboru č. 8 jednohlasne schvaľujú použitie finančných prostriedkov z 

„Kapitálových výdavkov“ pohotovostných zdrojov Volebného obvodu č.8 v roku 2020 v celkovej sume 21 330,- €, 

z toho pre Mojšovu Lúčku  na vybudovanie príslušenstva športového areálu v Mojšovej Lúčke (šatne, 

sprchy, prezliekarne) všetko v sume 5 332,- € 2) Všetci traja členovia výboru sa jednohlasne zhodli na 

použití finančných prostriedkov v roku 2020 a prijali nasledovné uznesenie, ktorým požadujú prerozdeliť 

finančné prostriedky v mestských častiach Volebného obvodu č. 8 takto: Uznesenie: Poslanci Výboru 

č. 8 jednohlasne schvaľujú použitie finančných prostriedkov z „Bežných výdavkov“ pohotovostných 

zdrojov Volebného obvodu č.8 v roku 2020 v celkovej sume 5 320,- € nasledovne: V každej MČ 

Volebného obvodu č.8 bude v roku 2020 použitá na základe požiadaviek jednotlivých spoločenských 

organizácií rovnaká suma vo výške 665,- €. 

Pri čerpaní bežných výdavkov z pohotovostných zdrojov nastáva zmena – zástupcom určených 

spoločenských organizácií bude vysvetlený nový systém podávania žiadostí a zúčtovania 

 

Požiadavky obyvateľov 

1. Z mosta popod hlavnú ulicu k cintorínu opadáva omietka - rokovať so SSC, na MU zodp. odbor údržby 

2. Zabezpečiť pripojenie elektriny k ihrisku - stav na 01 - podaná žiadosť !!! 

3. Riešenie projektu multifunkčného ihriska spolu s p. Siskom 

4. Občania žiadajú získať zmluvu SW kvôli možnosti využívania telocvične, momentálne v správe 

špecializovanej školy pod MinŠk, riaditeľka neumožňuje využívanie, 

5. Na moste sú dve obrovské diery, pri prejazde vozidlom je to hlučné. 

6. Umiestnenie lavičiek pri kríži, na cintoríne a pri obchode. 

7. Umiestnenie zariadenia - unimobunky na ihrisku (kontajner pre účely šatne, sklad a sociálne zariadenie). 

8. Doplniť osvetlenie na cintoríne, od ihriska ku domu smútku. 

9. Vymeniť dažďové žľaby a zvody ( ríne) na budove na cintoríne. 

10. Preveriť zmluvu, ktorá mala byť uzavretá v roku 2015 medzi Mestom a Vodohospodárskou výstavbou vo 

veci dobudovania ul. Karasovej, kde sú ďalšie stavebné pozemky na výstavbu rodinných domov. Táto mala 

byť zrealizovaná do roku 2018. 

11. Na Lipňovej stromy presahujú nad cestnú komunikáciu. Je potrebné ich orezať. 

12. Výsadba stromov – formovanie (orezávanie), hrabanie lístia. Upraviť stromy na pozemkoch mesta aj 

v ostatných častiach Mojšovej Lúčky. Možno by bolo dobré zvážiť výber drevín, nakoľko na jeseň je 

z listnatých stromov veľké množstvo lístia. 

13. Na ul. Hlavatkovej, Pstruhovej zlá dlažba – opraviť. 

14. Výrub tují na cintoríne a ostatné suché stromy odstrániť, aj stromy, ktoré presahujú cez oplotenie. 

15. Či mesto plánuje rozšíriť cintorín aké sú možnosti, uvoľniť miesta vyrezaním stromov na umiestnenie 

urnových hrobov. 

16. Požiadavka na vybudovanie osvetlenia a to v trase od Pizzerie ku mostu, ul. Sumčia. 

17. Požiadavka na odstránenie orezaných konárov zo stromov z pozemku p. Hreusa 

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

19. Dať názov ulici – cesta do Mojša ( Furmanská cesta), p. Černek – názvoslovná komisia na meste. 

20. Požiadavka na potiahnutie oplotenia po školu. 

21. Oprava schodov ku krížu na cintoríne. 

 

Nové požiadavky obyvateľov 

22. Umiestniť informačné  tabule aj pred vstupom do dediny. 

23. Opakovanie upozorňujeme na padanie omietky a kameňov z mosta na mestskú komunikáciu. 

24. Oprava rozhlasu ul Lieňova – 30 rodinných domov 

25. Požiadavka na smetné nádoby na separovaný zber do starej Mojšovej Lúčky 

26. Oprava vchodových dverí v tejto budove, kde sa stretávame. 

 

 



Diskusia: 

Občania požadovali umiestnenie informačných tabúľ aj pred vstupom do dediny. Ďalej bola spomenutá požiadavka 

z minulého stretnutia o umiestnenie osvetlenia od Pizzerie k mostu ul. Sumčia. Základ je aby pozemok, cez ktorý 

by mohlo ísť osvetlenie bol vo vlastníctve Mesta. Ide o vzdialenosť cca 800m. ďalej aké by bolo možné technické 

riešenie, či sa tu nenachádzajú iné inžinierske siete. Treba zvážiť prioritu pre obec. 

Občania vyslovili nespokojnosť s riešením ich požiadaviek na meste aj keď chápu danú situáciu, ktorá je na celom 

území Slovenska ( celosvetová situácia). 

Ostatné prednesené požiadavky v rámci diskusie  boli zahrnuté do požiadaviek. 

 

Ukončenie  

Na záver 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: Ing. Darina Bobáňová - asistentka výboru v mestskej časti - Výbor č.8  

Overil: MUDr. Rastislav Johanes - poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 8 

 

 


