
Zápisnica č. 9/2012/BY 

z rokovania  občianskeho výboru s občanmi volebného obvodu č. 6 Žilina – Bytčica 

 

Dátum: 07.11.2012 

 

Miesto konania: Bytčica, Kultúrny dom 

 

Prítomní:  Ing. Pavol Marček 

  20 občanov 

 

Program:  1, otvorenie 

  2, informácie poslanca o riešení podnetov 

  3, požiadavky občanov 

  4, záver 

 

Ad 1 

Stretnutie otvoril a občanov privítal poslanec Marček 

 

Ad2 

Poslanec poskytol prítomným občanom informácie o plnení požiadaviek od posledného stretnutia a o 

úlohách pre poslancov vyplývajúcich z MZ zo dňa 22.10.2012: 

- riešenie pozemkov pod odkaliskom (popolec). 

- zmena projektu chodníka pri RI/64 a súčasný stav realizácie. 

- priebeh príprav na realizáciu kanalizácie. 

- kroky p. primátora ohľadom prechodov pre chodcov. 

 

 

 

 



Ad 3 

- hluk znepríjemňujúci život občanov spôsobený kanalizačnými poklopmi na ul. Dlhá (oproti 

Požiarnej zbrojnici a pri Coop Jednote). 

- poškodené ihličnaté stromy na ul. Bystrická (oproti vchodu do areálu TJ Tatran Bytčica) po 

zásahu SSEZ na ploche Mesta. 

- požiadavka na internetovú miestnosť pre možnosť prečítania si on-line aktualít z Mesta. 

- ak majú občania platiť vyššie poplatky Mestu za hrobové miesta, nech sa to odrazí aj na 

službách pre nich - konkrétne žiadajú o vybudovanie chodníkov a osvetlenie cintorína. 

- všade v okolitých dedinách je ihrisko s umelým povrchom (tráva), len v Bytčici nie, pomoc 

Mesta pri zrealizovaní plochy využiteľnej pre celú verejnosť aj pre deti zo sídliska. 

- možnosť osadenia ukazovateľov rýchlosti ako jedného z prvkov zlepšenia bezpečnosti pri 

hustote premávky v obci. 

- obrez stromu na ul. Chalupkova oproti pekárni  č.p. 9, konármi zasahuje až na telefónne 

drôty a v prípade ich zlomenia hrozí aj poškodenie elekt. vedenia. 

- umožniť (vydať povolenie) občanom na ul. Školský dvor pripojenie na verejné osvetlenie 

s využitím existujúceho betónového stĺpu v ich vlastníctve, realizácia by bola na ich vlastné 

náklady, zlepší sa osvetlenie celého veľkého priestranstva. 

- vyzvať spoločnosť Urpín s.r.o. o úpravu stromového porastu, nakoľko stromy rastú v blízkosti 

a presahujú na súkromné pozemky, ktoré znečisťujú svojim odpadom a konáre siahajú aj nad 

mestskú komunikáciu a rodičia vodiaci deti do MŠ a ZŠ sa cítia byť ohrození. 

- rozšírenie osvetlenia na Dome smútku o osvetlenie vstupu na cintorín (tmavá ulica). 

- návrh na zmenu otváracích hodín na pošte. 

- možnosť posunu termínov VKK flexibilne podľa počasia v jesennom období. 

- uloženie vpuste na dažďovú vodu do cesty RI/64 s vyvedením do Bytčického potoka, ul. Dlhá 

19/15. 

- dotazy na DPMŽ a ŽT a.s. (už sú v riešení poslancov). 

 

Ad 4 

Poslanec Marček ukončil stretnutie a poďakoval prítomným za účasť. 

 

Zapísal: Ing. Pavol Marček 


