
Zápisnica č. 3/2016 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:  04.05.2016 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

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

32 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 04.05.2016 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. 

Poslanci informovali občanov, že spoločnosť SEVAK vykoná kontrolu nelegálneho 

vypúšťania splaškov do miestneho potoka.  

Podnety občanov: 

Ad 2: Občania požiadali príslušníka mestskej polície o spoluprácu pri kontrole znečistenia 

cesty 1/64  pri výstavbe diaľnice D1 v Bytčici. 

Ad 3: P. Žideková požiadala, aby pred vstupom do denného centra boli vyhradené parkovacie 

miesta pre seniorov, ktorí navštevujú denné centrum. 

Ad 4: Členovia DHZ požiadali o zriadenie vodovodnej prípojky do hasičskej zbrojnice. 

Ad 5: Občania opakovane žiadajú poslancov o odstránenie dopravnej značky „zákaz vjazdu“ 

na ulici Bystrická z cesty 1/64 (sprejazdnenie jedným smerom).  

Ad 6:  Občania žiadajú o realizáciu nadstrešenia kontajnerov na separovaný odpad. Taktiež 

žiadajú osadenie zákazovej značky „zákaz státia“ na stojisku Chalúpková (za 

zástavkou MHD), z dôvodu obmedzenia prístupu ku kontajnerom, pred ktorými 

parkujú celodenne motorové vozidlá. 



Ad 7: Občania prejavili nesúhlas s prípadným vybudovaním pracoviska na spracovanie 

popolčeka (odkalisko Rosina-Bytčica). Rovnako prejavili záujem o kontrolu spodných 

vôd v lokalite Bytčica. 

Ad 8: P. Mrva a p. Biroš opakovane upozornili na frekventovanú premávku z Bytčice do 

Rosiny. Na uvedenej ceste sú dve zákazové značky, napriek tomu vodiči nákladných 

automobilov ich nerešpektujú a ničia ich súkromný majetok. Obyvatelia, ktorí bývajú 

v blízkosti uvedenej cesty žiadajú, aby ODI PZ a MP vykonávali pravidelnú kontrolu 

porušovania zákazových značiek.  

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 dňa v mesiaci máj 29.06.2016 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 Žiline dňa 06.06.2016 

 


