
Zápisnica č. 10/2011/BY 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum: 5.9.2011 

 

Miesto konania: Bytčica - Kultúrny dom 

 

Prítomní: Ing. Pavol Marček, Ing. Jozef Štrba, 24 občanov  

 

Program:  

 

1. Informácie o plnení podnetov od posledného stretnutia s občanmi dňa 1.8.2011 

2. Interpelácie občanov 

3. Vystúpenie p. Ing. Štrbu k odpredaju parku pri SSŠO v Bytčici 

 

Ad1:  

Poslanec Marček informoval o plnení podnetov z posledného stretnutia s občanmi. 

 

 prepady mestskej komunikácie ul. Na Záchrastie. Vykonaná obhliadka dňa 2.8.2011 za 

prítomnosti spoločnosti SEVAK, Doprastav, poslanca Marčeka a zástupcu Mesta. V rámci 

reklamácie Doprastav odstráni havarijné prepady cesty do konca októbra 2011. Ostatné  

nedostatky budú odstránené v priebehu roka 2012. 

 úprava pozemku medzi areálom TJ a ul. Pod Dielce riešil odbor ŢP dňa 16.8.2011. 

 orez drevín pri Rajčianke riešené na stretnutí 8.8.2011 so zástupcom Povodia Váhu. Prísľub 

výrubu aţ po lokalitu Bánová v roku 2012. 

 pozvanie občanov na stretnutie so zástupcami firmy CARMEL Auto,  s.r.o. a primátora 

mesta dňa 9.9.2011 o 14:00 hod. 

 poţiadavka občanov na vyuţitie parcely č. 1400, v štádiu moţných riešení. 

 funkčnosť rozhlasu bude preverená do konca mesiaca september 2011. 

  

 

Ad.2: 

-     kto začal vykonávať na ul. Na Stanicu stavebné práce do vozovky a jej následné zúţenie, 

urobiť obhliadku z odboru dopravy (p. Berešík). 

 prepad vozovky ul. Lipovecká č.18. 

 návrh p. Matušovej o úľave pri platení za odvoz smetí, keď separuje dôkladne odpad a 

smetný kôš je vyuţívaný na 50% (ţetón na označenie koša, ak je prázdny). 

 sťaţnosť na pohyb poľnohospodárskych mechanizmov po ul. Chalúpkova. Povrch cesty 

tvorí frézovaná drť, čo vyuţívajú poľnohospodárske stroje na očistenie svojich kolies a na 

asfaltovú časť vozovky vychádzajú uţ očistené, no ulica s drťovým povrchom ostáva 

znečistená. Riešiť s odborom dopravy. (Riešili aj príslušníci Mestskej polície). 

 pravidelné kosenie parkov pri Kultúrnom dome, Banícka ul., pri Pamätníku padlých, nie len 

v rámci kosenia celej Bytčice, ale tak ako sa to praktizuje v meste. 

 orez suchých častí lipy pri zastávke MHD Kultúrny dom. Suché konáre ohrozujú ľudí 

stojacich na zastávke. 

 

Ad.3: 

     -      Ing. Štrba informoval občanov za akých podmienok a komu bol odpredaný bývalý Bytčický 

park patriaci majetku VUC. 

  

Zapísal: Marček 


