
Zápisnica č. 09/2011/BY 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum: 01. 08. 2011 

 

Miesto konania: Bytčica, miestnosť poslanca, kultúrny dom 

 

Prítomní: Ing. Pavol Marček, Ing. Jozef Štrba, 16 občanov  

 

Program:  

 

1. Otvorenie 

2. Interpelácie občanov 

3. Záver 

 

 

Ad1:  

P. Marček privítal všetkých pritomných a  zároveň ich oboznámil s časovým harmonogramom 

stretnutí počas 2.polroka 2011 

 

Ad.2: 

1. Poškodenie a prepad vozovky ul. NA ZÁCHRASTIE, ZA KOSTOLOM – poţiadavka 

vyriešená na spoločnom stretnutí SEVAK -DOPRASTAV – zástupcovia mesta (OD, 

poslanec Marček) dňa 2.8.2011. Výsledkom je spoločný postup pri uplatnení reklamácie 

(16.12.2012). 

2. Dotazy na doteraz uplatnené pripomienky. 

3. Kontajnery na separovaný zber sú zneuţívané aj na iné formy odpadu. Zaoberať sa 

moţnosťou umiestnenia vriec na separovaný odpad priamo do domácností. 

4. Riešenie dopravnej situácie kriţovatky PAŢITE – BYSTRICKÁ. Osadenie dopravného 

označenia  „DAJ PREDNOSŤ V JAZDE“ na ul. PAŢITE. BYSZTRICKÁ ul. je uvedená 

ako hlavná a tým neplatí pravidlo pravej ruky. 

5. Riešenie dopravy ul NA STANICU. Do budúcna je potrebné riešiť inú alternatívu dopravy, 

mimo obytnej zóny. Je plánované stretnutie so zástupcami spoločnosti CARMEL a občanov 

na pôde mesta. 

6. Riešenie zákruty na R.I./64 pri Coop Jednota tzv. Majeríkovej zákruty. Občanom boli 

poskytnuté informácie o výsledkoch rokovaní so SSC. Ţiadať SSC o zaradenie do 

investičného plánu. 

7. Čistenie miestnych komunikácií a kosenie popri ceste – zlá koordinácia medzi zhotoviteľmi 

sluţieb, je  potrebné zvýšiť kontrolu zo strany mesta. 

8. Bytčický potok – vyčistenie, úprava mostíkov, regulácia. Spolupráca s Povodím Váhu 

(správca toku). 

9. Rajčianka  - urgovať Povodie Váhu, aby odstránili prelomené vŕby, ktoré bránia toku vody, 

hrozba záplav. (Stretnutie poslanca so zástupcom P.V. 8.8.2011-obhliadka terénu). 

10. Smestisko na BYSTRICKEJ ul. - parcela k.č. 1400, odstrániť a riešiť ako parkovisko alebo 

zelenú plochu (kriţovatka Bystrickej ul.- cesta do Rosiny). 

11. Vykosiť pozemok medzi arálom TJ a ul POD DIELCE. Výzva vlastníka. (Riešené v 

spolupráci s odborom ŢP 4:8:2011). 

12. Rozšírenie cintorína o URNOVÝ HÁJ. 

13. P. Jarina – dotazy súvisiace s odpredajom parku pod SŠO. 

14. Občania sa dotazujú na vodné a stočné. Poukazujú na existenicu tzv. čiernych pripojení. 

15. Dobudovanie kanalizácie – nie všetky ulice sú napojené na existujúcu kanalizáciu. 

16. Slabá počuteľnosť miestneho rozhlasu, výpadky počas vyhlasovnia. 



17. Kaţde stretnutie poslancov s občanmi vyhlásiť miestnym rozhlasom. 

 

Ad.3.   P. Marček poďakoval prítomným za účasť a pozval ich na ďalšie stretnutie. 

 

Zapísal: Marček 


