Výbor č. 8 Mestského zastupiteľstva v Žiline
kontakt: MUDr. Rastislav Johanes, PhD., Biela 1033/1, Žilina-Budatín teľ: 0903 802 375,
E-mail: rastojohanes@gmail.com
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------ZÁPISNICA
zo stretnutia poslancov s občanmi Mojšova Lúčka
Dňa 02.03.2020 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.. Za Mestskú políciu Žilina (ďalej len „MP“) bol prítomný starší komisár Miloš
Tomašec a asistent výboru mestskej časti - Výboru č.8 - Ing. Darina Bobáňová.
V úvode poslanec MUDr.Rastislav Johanes, privítal prítomných poslancov, zástupcu MP komisára Miloša
Tomašca, asistentku Ing. Darinu Bobáňovú, zároveň privítal aj prítomných občanov.
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) Požiadavky občanov na zástupcu Mestskej polície v Žiline
2) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia
3) Formulovanie nových požiadaviek občanov Mojšovej Lúčky do zápisnice
4) Diskusia
5) Ukončenie

K jednotlivým bodom programu:
.
1) Poslanec Johanes vyzval zástupcu MP na zhodnotenie situácie v Mojšovej Lúčke.
Komisár Tomašec vyhodnotil Mojšovu Lúčku aj za posledné obdobie ako pokojnú oblasť. Následne požiadal
občanov, aby vyjadrili svoje požiadavky na zástupcu Mestskej polície v Žiline (ďalej len „MP“).
Občania sa sťažovali na parkovanie v križovatke, parkovanie pri Vodnom diele - hlavne pri Pizzerii. Žiadali MP, aby
sa v týchto častiach vykonávali častejšie kontroly, ktoré by mohli mať na začiatok aj preventívny charakter.
Komisár MP Tomašec požiadal občanov aby v prípade potreby volali na linku Mestskej alebo štátnej polície operačné okrskov 159, prípadne na mail operacne@mpza.sk, alebo štátnu linku 158. Výjazdmi na základe
upozornenia občanov sa postupne vytvorí aj väčšia ostražitosť a prevencia voči nepovolaným osobám a akciám.
2) Informovanie občanov o stave riešenia ich požiadaviek z posledného stretnutia
Poslanec Johanes prečítal odpovede Mesta Žilina, jednotlivých oddelení k predloženým požiadavkám občanov
Mojšovej Lúčky
Riešenie výjazdu na cestu 1/18 z M. Lúčky - opakovaná požiadavka. V akom štádiu sú rokovania mesta p. primátora
s príslušnými orgánmi?
Odpoveď OD zo dňa 29.10.2019: Mesto Žilina apeluje na Krajské riaditeľstvo policajného zboru o riešenie tejto
situácie. Mesto zorganizovali aj osobné rokovanie s riaditeľom KR PZ v Žiline, na ktorom bola prisľúbená pomoc s
riešením situácie.
Informačný systém - umiestniť smerové tabule k jednotlivým uliciam.
Odpoveď OD zo dňa 29.10.2019: Mesto Žilina momentálne neuvažuje nad umiestnením smerových tabúľ.
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.
Umiestnenie zrkadla pri Vodnom diele na ceste z Mojša do Mojšovej Lúčky v zákrute – vjazd na most do Mojša.

Odpoveď zo dňa 28.06.2019: Nie sú mestské komunikácie, nemôžeme realizovať.
Z mosta popod hlavnú ulicu k cintorínu opadáva omietka - rokovať so SSC, na MU zodp. Ing. Rolko. Odpoveď zo
dňa 02.05.2019: V roku 2019 bude vykonaný passport mostných objektov a ich stav. Je to kompetencia SSC riešiť
údržbu svojich objektov.
Umiestniť 2 smetné stojany na smeti vedľa širokého odbočovacieho pruhu, kde stávajú autá a je tam smetisko
smerom na Žilinu. Odpoveď zo dňa 02.05.2019: nie je to možné, nejde o pozemky vo vlastníctve mesta.
Overenie možnosti preplácania časti nájomného - za teplo - mestom za kultúrny stánok v podkroví objektu momentálne ho platí športový klub, nájomná zmluva je so SVV. Odpoveď OPM zo dňa 02.05.2019: Už to bolo
riešené tento rok, zástupca primátora pán Randa zatiaľ dal zamietavé stanovisko, informovaný o tom bol nájomca
Športcentrum Žilina, nemáme zatiaľ vedomosť, že by sa zmenilo stanovisko mesta k tejto veci.
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 OPM 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.
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 OPM 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.
Zabezpečiť pripojenie elektriny k ihrisku – stav na OI – podaná žiadosť. Umiestnenie zariadenia – unimobunky na
ihrisku (kontajner pre účely šatne, sklad a sociálne zariadenie). Odpoveď OI zo dňa 02.06.2019: Odpoved mailom
zo dňa 29.5.2019 a následne aj listom zo dňa 30.5.2019 na poslancov o bližšiu špecifikáciu predmetnej požiadavky
- do teraz neevidujeme odpoveď.
Opadáva strešná krytia zo stavby SW do areálu školy aj na chodníky.
Informovala asistentka o tom, že na predmetnej stavbe bol vykonaný štátny stavebný dohľad, kde bol zistený
nevyhovujúci stav, hlavne konštrukcia strechy, padajúca krytina ako aj zabezpečenie proti vstupu do samotného
objektu. Vlastníkom objektu je Vodohospodárska výstavba ale z Mestom Žilina je uzatvorená zmluva, v ktorej je
Mesto povinné vykonávať všetky stavebné a udržiavacie práce. Areál sa z hľadiska bezpečnosti musí zabezpečiť
a opravy strechy sa majú realizovať v čo najkratšom čase. Táto požiadavka je v pláne realizácie zo strany mesta.
Poslanec Johanes informoval občanov o novej organizačnej štruktúre na Mestskom úrade a zároveň o budúcom
predkladaní požiadaviek poslancov na jednotlivé nové odbory. Zároveň prítomných následne informoval o ďalších
veciach, ktoré od posledného stretnutia boli v Mojšovej Lúčke realizované, resp. sa udiali/udejú.
Poslanec Pažický prítomných informovali o zvýšení miestnych daní a poplatkov. Uviedoli, že sa jednalo o
komplikovanú problematiku, ktorá nebola spôsobená vinou mesta, ale vznikla ako výsledok dopadu viacerých
vládnych opatrení. Hrozilo by, že v meste by sa v prípade nezvýšenia daní nemohli realizovať prakticky žiadne
investície. Čo však je možné považovať za pozitívum, pri schvaľovaní zvýšenia daní bolo zároveň poslancami
schválené, že 30% vybraných daní bude smerovaných do MČ tam, kde sa dane vyberú. Ďalej uviedol, že v rámci
schvaľovania zvyšovania daní bol schválený nimi podaný pozmeňujúci návrh, na základe ktorého bol požiadaný
prednosta mestského úradu o prípravu návrhu na vytvorenie Fondu na podporu rozvoja mestských častí – kedysi
samostatných obcí (MČ), ktorý bude financovaný z rozpočtu mesta Žilina. Tento mechanizmus bude zohľadňovať
nerovnomerný rozvoj MČ a chýbajúcu základnú občiansku vybavenosť ako kanalizácia, vodovod, chodníky a pod.
Finančné prostriedky z daného fondu bude možné použiť na úhradu bežných aj kapitálových výdavkov v danej MČ.
Poslanci za dané MČ v spolupráci s občanmi budú môcť priamo rozhodnúť o použití finančných prostriedkov z
Fondu v danej MČ.
Poslanec Augustín informoval, že do mestského zastupiteľstva bol predložený materiál, ktorý mal vyriešiť majetkové
vysporiadanie so spoločnosťami podnikateľa G. Trabelssie. Keďže sa jednalo o rozsiahly materiál, na ktorého

naštudovanie mali poslanci veľmi málo času, na návrh poslancov bude tento materiál prerokovávaný neskôr.
Ďalej poslanec Johanes v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) na
Slovensku a v okolitých krajinách, a s tým súvisiace možné rozširovanie nákazy, upozornil obyvateľov na povinnosť
registrácie chovov ošípaných, ktoré držia pre vlastnú potrebu čo i len jeden kus ošípanej. Registrácia chovu je
bezplatná. Ďalej upozornil na povinnosť hlásiť každý úhyn ošípanej a tiež každú domácu zabíjačku 24 hodín vopred
na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Žilina, ul. Jedľová 44, t.č. sekretariát 041/7631235. Pokuta za
neohlásenie domácej zabíjačky pre fyzickú osobu je vo výške od 400 eur do 1000 eur podľa zákona o veterinárnej
starostlivosti.
Opakované požiadavky obyvateľov
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
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14.
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20.

Problémy sú pri výjazde z obce doľava smerom ma centrum nutné rokovať s dopravným inšpektorátu resp.
náčelníkom pri riadení dopravy v exponovaných hodinách.
Požiadavka na OD v riešení výjazdu na cestu 1/18:
a) nech požiada v exponovanej dobe o prítomnosť policajtov pri výjazde na cestu 1/18 cez Dl
b) zhodnotí návrh dopravného riešenia situácie okolo Vodného diela len pre občanov Mojšovej Lúčky a nie
pre iných, vyhodnotiť kolíziu s cyklistami, korčuliarmi v jednom smere
c) občania žiadajú overiť možnosť realizácie krátkeho privádzača od obce Strečno - kedysi vypracovaná
dokumentácia, zistenie vlastníkov pôdy.
Z mosta popod hlavnú ulicu k cintorínu opadáva omietka - rokovať so SSC, na MU zodp. vedúci OD
Zabezpečiť pripojenie elektriny k ihrisku - stav na 01 - podaná žiadosť
Riešenie projektu multifunkčného ihriska spolu s p. Siskom
Občania žiadajú získať zmluvu SW kvôli možnosti využívania telocvične, momentálne v správe
špecializovanej školy pod MinŠk, riaditeľka neumožňuje využívanie,
Overenie možnosti preplácania časti nájomného - za teplo - mestom za kultúrny stánok v podkroví objektu momentálne ho platí športový klub, nájomná zmluva je so SW,
Na moste sú dve obrovské diery, pri prejazde vozidlom je to hlučné.
Umiestnenie lavičiek pri kríži, na cintoríne a pri obchode.
Umiestnenie zariadenia - unimobunky na ihrisku (kontajner pre účely šatne, sklad a sociálne zariadenie).
Doplniť osvetlenie na cintoríne, od ihriska ku domu smútku.
Vymeniť dažďové žľaby a zvody ( ríne) na budove na cintoríne.
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.
Na Lipňovej stromy presahujú nad cestnú komunikáciu. Je potrebné ich orezať.
Na ul. Šťukovej je schránka UPC – potrebné natrieť.
Výsadba stromov – formovanie (orezávanie), hrabanie lístia. Upraviť stromy na pozemkoch mesta aj
v ostatných častiach Mojšovej Lúčky.
Na ul. Lipňovej je prepadnutá dlažba – opraviť.
Smerom na ihrisko ul. Uhrová, odrezať borovice, sú tam vysadené smreky.
Výrub tují na cintoríne a ostatné suché stromy odstrániť.
Či mesto plánuje rozšíriť cintorín aké sú možnosti, uvoľniť miesta vyrezaním stromov na umiestnenie
urnových hrobov.

Nové požiadavky obyvateľov
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Požiadavka na vybudovanie osvetlenia a to v trase od Pizzerie ku mostu, ul. Sumčia.
Požiadavka na odstránenie orezaných konárov zo stromov z pozemku p. Hreusa
Vysporiadanie pozemkov na cintoríne, či Žilbyt v danej veci bude konať spolu s mestom.
Dať názov ulici – cesta do Mojša ( Furmanská cesta), p. Černek – názvoslovná komisia na meste.
Požiadavka na potiahnutie oplotenia po školu.
Oprava schodov ku krížu na cintoríne.

Diskusia:
P. Hreus predložil požiadavku osvetlenia od Pizzerie k mostu ul. Sumčia. Poslanec Augustín k danej požiadavke
uviedol, že základ je aby pozemok, cez ktorý by mohlo ísť osvetlenie bolo 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.
P. Hreus dalej upozornil, že pri orezávaní stromov Mestom Žilina, bola na mojom pozemku urobená skládka, ktorú
treba zlikvidovať a tento odpad odviesť.
Ďalej upozornil opakovane na dopravu. Poslanec Johanes rokoval s p. Večeríkom, podľa ktorého priorita je hlavný
ťah. Aj p.primátor na stretnutí s občanmi sľúbil, že bude v danej veci rokovať. My ako poslanci toto nevyriešime.
Ďalšou požiadavkou je potrebné opraviť dlažbu na ul. Lieňovej, resp. zabezpečiť dlažbu.
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.
Zapísala: 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

