Zápisnica č. 4/2019 Bytčica
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

12.06.2019

Miesto konania:

Bytčica, areál TJ TATRAN Bytčica

Prítomní:

Mgr. Anton Trnovec, Bc.Jozef Juriš, Mgr. Ladislav Zemánek -MP
12 občanov

Program:

1. Otvorenie
2. Podnety občanov
3. Informácia poslancov
4. Záver

Ad 1: Dňa 12.06.2019 sa v areáli TJ TATRAN Bytčica uskutočnilo stretnutie s občanmi. Na
úvod poslanci informovali občanov, ktoré body z minulého stretnutia boli splnené,
a ktoré sú ešte v procese riešenia.

Podnety občanov:
Ad 2:

Občania sa pýtajú, ako bude zabezpečený výjazd z Kubelikovej ulice na cestu 1/64.

Ad 3:

Občania žiadajú odbor dopravy, aby pri Spojenej škole v Bytčici po pravej strane
v smere jazdy k ZŠ s MŠ bola osadená dopravná značka ,, Zákaz zastavenia“.

Ad 4:

Občania žiadajú odbor životného prostredia, aby identifikovali vlastníkov
nepokosených pozemkov a poslali im výzvy. Pozemky sú neudržiavané a tvoria sa tam
čierne skládky.

Ad 5:

Občania žiadajú o rozšírenie kapacity MŠ v Bytčici z dôvodu nárastu obyvateľstva.

Ad 6:

Občania žiadajú Mesto Žilina, odbor dopravy, o osadenie dopravnej značky ,, SLEPÁ
ULICA“ a to konkrétne na ulice: Matúškova, Na Záchrasti, Lipovecká, Chalupkova,
Záchrastie, Na Stanicu.

Ad 7:

Občania žiadajú osadenie dopravnej značky pri večierke Podolan ,,zákaz zastavenia“.

Ad 8:

Občania žiadajú informáciu z odboru životného prostredia, kto a kedy dal odstrániť
kontajnery na separovaný odpad pri katolíckom cintoríne v mestskej časti Bytčica.

Ad 9:

Občania žiadajú vedenie mesta Žiliny, aby vyčlenili finančne prostriedky na osadenie
spomaľovačov a to na ulici Bystrická, dolu pod ihriskom.

Ad 10 : Občania žiadajú, aby Mesto Žilina vybudovalo chodník z ulice Antona Bielka smerom
do Žiliny k zástavkám MHD, ktoré sú popri ceste 1/64.
Ad 11: Občania upozornili na zníženú kvalitu pri vyhlasovaní v miestnom rozhlase. Žiadajú
o zosúladenie nastavenie zariadenia tak, aby bolo riadne počuť oznam v miestnom
rozhlase. Často sa opakuje, že hudbu dobre počuť a oznam nerozumieť.
Ad 12: Občania žiadajú, aby bola osadená dopravná značka ,,Zákaz vjazdu všetkým
motorovým vozidlám“ z Bytčice do Rosiny a späť, a slúžila len na prejazd pre
záchranné zložky a poľnohospodárske stroje.
Ad 13: Občania žiadajú, aby vedenie mesta dostatočne v predstihu vyhlasovalo oznamy, kedy
bude odstavená voda, plyn, elektrina,
Ad 14: Občania žiadajú vedenie mesta Žiliny, aby zabezpečilo znovu navrátenie časti ŽilinaJuh za METROM ( Hlinisko ) do volebného obvodu č. 6 - Bytčica. Občania, ktorí tam
bývajú, majú trvalý pobyt v Bytčici, a táto časť je v k.u. Bytčica.

Záver:
Na záver poslanci Mgr. Anton Trnovec a Bc. Jozef Juriš poďakovali občanom za ich
účasť a stretnutie ukončili. Ďalšie stretnutie občanov sa bude konať v mesiaci október 2019.
Všetky podnety budú odoslané prednostovi mestského úradu, ktorý ich následne pridelí
kompetentným vedúcim odborov MsÚ v Žiline.

Zapísal:

Mgr. Anton Trnovec
V Žilne dňa 26.08.2019

