
Zápisnica č. 8/2012/BY 

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

 

Dátum: 10.10.2012 

 

Miesto konania: Bytčica, Kultúrny dom 

 

Prítomní:  Ing. Jozef Štrba 

  Ing. Pavol Marček 

  Prednosta MsÚ 

  Zástupca Mestskej polície 

  16 občanov 

 

Program:  1, otvorenie 

  2, informácie poslancov o riešení podnetov 

  3, požiadavky občanov 

  4, záver 

 

Ad 1 

Stretnutie otvoril a občanov privítal poslanec Marček 

 

Ad2 

Poslanci poskytli prítomným občanom informácie o riešení nasledujúcich podnetov: 

- asfaltovanie ulíc Na Záchrastí a Záchratie bude v roku 2013 spolufinancované Mestom 

a Sevakom, vypísané verejné obstarávanie 

- dopravné označenie na ul. Na stanicu 

- pokračovanie v zisťovaní o majetkovo-právnom vysporiadaní pod nádržou Žilinskej teplárne 

(Popolček) 

- rokovanie  so SSC Žilina, vyrovnanie zákruty na ceste I. R/64  – požiadavka  na zaradenie do 

investičného plánu 



- rekonštrukcia rozvodu vody na cintoríne v priebehu mesiaca október 

- poslanec Marček upovedomí občanov o vypracovanie súdno-znaleckých posudkov za škody 

spôsobené nákladnou dopravou na ul. Na stanicu až po dohode s  Carmelom, s.r.o. 

- pri jednaní Mesta so SSC ohľadom kanalizácie na ul. Dlhá a Matuškova bolo zistené, že Sevak 

v tejto veci ešte nedodal projekt diela 

- osvetlenie kostola je možné zrealizovať prostredníctvom poslaneckého fondu, ale dodávku 

elek. energie si musí hradiť farnosť sama (vstúpiť do jednania s dekanom) 

- projekty na zatrúbnenie potoka sa nenachádzajú na Povodí Váhu ani v jeho archívoch, nie sú 

dostupnú, čím sa vylučuje ich existencia 

 

Ad 3 

- mostík na ul. Hlavná, ktorý neoprávnene používala NDS, čím sa narušila jeho statika a aj 

sklon, čo znemožňuje odtoku vody do Rajčianky, poslanci žiadajú Mesto, aby vstúpilo do 

jednania s NDS a mostík bol uvedený do pôvodného stavu 

- osadenie značky ZÁKAZ VJAZDU na asfaltovú cestičku v smere od Bytčice na Solinky (pri 

Metre) za odbočkou do autoservisu a požiadať o dopravné určenie 

- premiestniť dopravnú značku, ktorá je na stĺpe verejného osvetlenia na začiatku ul. Na 

Záchrastí na pozemok p. Složila a zároveň ju nahradiť značkou STOP 

- dopravná značka 40 km v smere od Liet. Lúčky je obklopená porastom, čo spôsobuje jej zlú 

viditeľnosť 

- na ul. Chalupkova lepšie označenie dopravnej značky ZÁKAZ VJADU do jednosmernej ulice, 

vodiči toto miesto neoprávnene využívajú ako skratku 

- parkovanie osobných vozidiel na ul. Na stanicu pri rodinných domoch komplikuje dopravu 

v ulici aj majiteľom rodinných domov, žiadajú osadenie dopravnej značky ZÁKAZ VJAZDU 

s výnimkou dopravnej obsluhy – B1 

- pri želez. stanici nie je pokosený verejný priestor patriaci  ŽSR, vyzvať cez odbor ŽP 

o pokosenie pozemku 

- vyzvať majiteľov objektu za COOP Jednota pri ul. Na stanicu o pokosenie tohto objektu 

- p. Horváth z Brodna sa sťažuje na štátne organizácie (napr. ZMOS), že sú nefunkčné a je 

nutné ich zrušiť 

- prečistiť rigol pri ceste I. R/64  od cintorína po čerpaciu stanicu 

- dočasná skládka spoločnosti Sevak súvisiaca s realizáciou rekonštrukcie vodovodu ul. 

Záchrastie pri areály TJ Tatran Bytčica je zneužívaná aj občanmi pre vývoz svojho odpadu, 

vyhlásenie v rozhlase a spolupráca s Mestskou políciou 

- požiadavka p. Ďurajku o možnost úpravy chodníka pred jeho domom na ul. Banícka výmenou 

zastaraných kociek za trávnatú plochu z dôvodu lepšieho bezbariérového prístupu pre 

imobilného syna 

 

Ad 4 

Poslanec Marček ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť 

Zapísal: Ing. Pavol Marček 


