
Zápisnica č. 2/2015 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   11.02.2015 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec, Jozef Juriš, Ján Majerík MP.  

18 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 11.02.2015 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. 

                 

Podnety občanov: 

Ad 2: Občania upozornili na orezanie stromov v parku. Konáre, ktoré prerastajú nad cestu, 
spôsobujú občanom škodu na súkromnom  majetku. Počas snehovej kalamity došlo aj 
k poškodeniu auta, na ktoré spadol konár pod váhou snehu. Správca miestnej 
komunikácie je povinný zabezpečiť, aby na cestu nepadali konáre.   

Ad 3: Miestny hasiči ( DHZ- Bytčica ) mali dotaz, či by sa nemohli presťahovať do  
kultúrneho domu, kvôli nevyhovujúcim podmienkam v požiarnej zbrojnici, ktorá je 
zastaralá.   

Ad 4: Občania upozornili poslancov, aby spoločnosť, ktorá zabezpečuje zimnú údržbu, 
odhŕňala sneh aj na ulici Hatalová.  ( Žilinské komunikácie )  

Ad 5: Občania upozornili, že počas dažďov na ceste 1/64 dochádza k veľkému 
nahromadeniu vody. Voda nemá kam odtekať, a po prejazde auta dochádza 
k poškodzovaniu fasády na rodinnom dome. Správca komunikácie je SSC. Prosím 



dohodnúť stretnutie so SSC  priamo na mieste, aby riešili už dlho trvajúci problém, na 
ktorý občania Bytčice už dlho poukazujú.  

 
Ad 6: Prosím osloviť spol. SEVAK, kedy bude oficiálne skolaudovaná kanalizácia na ul. 

Matúšková.  
 

 

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 
11.03.2015 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 17.02.2015 


