
Zápisnica č. 2/2016 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:    09.03.2016 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

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

Rolko – vedúci odboru dopravy, Ing Marta Moravcová – odbor 

životného prostredia 

40 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 09.03.2016 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. 

Informácie poslancov o riešení ich podnetov adresovaných na minulých stretnutiach: 

- Informácie o zbere elektroodpadu. 

- Informácia o výmene verejného vodovodu na ulici Dlhá. Súčasťou akcie bude 

vybudovanie chodníka pre chodcov. 

- Informácia ohľadom projektu diaľničného privádzača. 

- Ing. Rolko informoval občanov o plánovanom osadení  dvoch spomaľovacích prvkov 

na ulici Bystrická. 

- Ing. Moravcová informovala občanov o rozmiestnení veľkokapacitných kontajnerov, 

o zbere triedeného odpadu, o údržbe zelene a orezaní a výrube stromov. Ďalej 

informovala občanov o zriadení kompostérov vo všetkých prímestských častiach. 

Podnety občanov: 

Ad 2: P. Žideková pripomienkovala čistotu verejného priestranstva (zástavky MHD 

a železničná stanica), požiadala o súčinnosť poslancov s inými inštitúciami pri riešení 

tohto problému. 



Ad 3: Občania požadovali informáciu, ako bude prepojený chodník z Bytčice na sídlisko 

Solinky po vybudovaní diaľničného privádzača Žilina – Lietavská Lúčka. 

Ad 4: Obyvatelia ulice Na Stanicu upozornili na nefunkčnú čističku, ktorá patrí k areálu 

bývalej nemocnice. 

Ad 5:  P. Mrva požiadal o informáciu, kadiaľ bude navážaný materiál na stavbu diaľnice D1 

a diaľničného privádzača Žilina – Lietavská Lúčka. 

 

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 04.05.2016 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 Žilne dňa 31.03.2016 


