
Zápisnica č. 3/2017 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   3.5.2017 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec, Jozef Juriš, Ján Majerik (MP).  

28 občanov. 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 3.5.2017 sa v budove Kultúrneho domu v Bytčici uskutočnilo stretnutie     

s občanmi. Na úvod poslanci informovali občanov, ktoré body z minulého stretnutia 

boli splnené, a ktoré sú ešte v procese riešenia.  

Hosť : Ing Cisarik.  

 

Podnety občanov: 

Ad 2: Občania sa informovali, kedy budú orezané stromy pri starej MŠ.             

Ad 3: Občania požiadali poslancov, aby zabezpečili cez spoločnosť T+T doplnenie kontajnera 

na plechovky na ulici Na Stanicu pri ZŠ s MŠ Bytčica.  

Ad 4: Občania nesúhlasia s umiestňovaním bilboardov na ich súkromných pozemkoch 

v katastrálnom území Bytčica.  

Ad 5: Občania upozornili na nefunkčný rozhlas č. 38,45,20,52. 

Ad 6:  Občania opätovne požiadali poslancov, aby SSC vyčistila upchaté odvodňovacie rošty 

na ceste 1/64.  

Ad 7: Pán Kubena upozornil na náletové dreviny na ulici Bystrická.   



 Ad 8: Občania upozornili poslancov, aby Žilinské komunikácie vyčistili zberače na dažďovu 

vodu v Bytčici. 

Ad 9 :  Pani Žideková opätovne požiadala poslancov, aby mesto odkúpilo starý Bytčicky 

kaštieľ od firmy URPIN s.r.o. a vybudovalo tam DSS pre seniorov. 

Ad10: Občania požiadali poslancov, aby dali opraviť dva kanalizačné poklopy na ulici Na 

Stanicu pri bytovke. Tieto poklopy sú poškodené.  

Ad 11: Občania upozornili na staré pneumatiky oproti Hasičskej zbrojnici. Bránia plynulému 

prechodu cez chodník. 

Ad 12:  Občania súhlasia, aby ulica Bystrická bola zjednosmernená pod podmienkou, že tam 

bude osadený spomaľovací pás.  

Ad 13: Na ulici Bystrická pri dome smútku vyviera voda.  

Ad 14 : Občania požiadali poslancov, aby sa doplnil rozhlas na ulici Matúškova a na ulici Na      

Stanicu. 

Ad 16 : Občania prejavili veľký záujem o vybudovanie detského ihriska v Bytčici. 

Ad 17 : Občania sa informovali, kedy sa začnú budovať v Bytčici nové urnové steny.   

Ad 18 : Občania sa informovali, prečo v mestských častiach sa kosí 2 krát do roka a v meste 6 

krát do roka.  

 

Záver: 

Na záver sa poslanci Mgr. Anton Trnovec,  Jozef Juriš a Ján Majerík ( MP ) poďakovali 

občanom za ich účasť a stretnutie ukončili. Ďalšie stretnutie občanov sa bude konať v mesiaci  

28.06.2017 o 18,00 hod. v KD v Bytčici. Všetky podnety budú odoslané prednostovi 

mestského úradu, ktorý ich následne pridelí kompetentným vedúcim odborov MsÚ v Žiline.  

Zapísal: Mgr. Anton Trnovec                                                   

V Žilne dňa 23.05.2017 

 


