
Zápisnica č. 4/2012/BY 

 

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

 

Dátum: 11.4.2012 

 

Miesto konania:  Bytčica, Kultúrny dom 

 

Prítomní poslanci:  Ing. Pavol Marček 

   24 občanov 

    

Program:  1, otvorenie 

  2, informácie poslanca o riešení podnetov 

  3, požiadavky občanov 

  4, záver 

     

Ad 1 

Stretnutie otvoril o občanov privítal poslanec Marček 

 

Ad 2 

Poslanec poskytol prítomným občanom informácie o stave plnenia ich podnetov z predošlých 

stretnutí a zároveň informoval občanov o možnosti umiestnenia kontajnerov na šatstvo 

a o rekonštrukcii vodovodu ulíc Záchrastie, Hlavná, Matuškova. Poslanec navrhol, aby 

investície spojené s rekonštrukciou vodovodu Hlavná a Matuškova boli presunuté na rok 2013 

a rozšírené o vybudovanie kanalizácie.  

 

Ad 3 

- finančný dopad umiestneného kontajnera na šatstvo, budú zvýšené poplatky za separovaný 

zber, čiže aj za komunálny odpad 

- súhlas so spojením prác na vodovode  a zároveň  kanalizácií, ale so zahájením ešte v tomto 

roku, ak nie, tak pevná záruka začatia prác v roku 2013 

- väčšia flexibilita APP 

- termín rekonštrukcie vodovodu Záchrastie a jeho predĺženie oproti pôvodnému projektu 

- možnosť využitia kompostárne, prípadne umiestnenie kontajnera na pokosenú trávu 

- súčasťou vybudovania nového chodníka  pozdĺž komunikácie RI/64 je aj rekonštrukcia už 

existujúcich chodníkov 

- zadovážiť 20 m cestných obrubníkov na ulice Záchrastie a Chalúpkova, nakoľko pôvodné 

obrubníky boli zatlačené a poškodené v dôsledku prác spojených s rekonštrukciou vodovodu 

a cesty. Občania by si obrubníky osadili svojpomocne 

- zaradenie pamiatkových objektov v Bytčici do evidencie kultúrnych pamiatok mesta 

(Kultúrny dom a Pomník padlých) 

- návrh príslušníkov DHZ o možnosť trénovať svoje nácviky za areálom TJ s tým, že by 

doteraz nevyužívaný terén upravili a využívali na svoje nácviky 

- osvetlenie kostola dvoma reflektormi, ktoré by boli osadené na stĺpoch verejného osvetlenia 

s využitím prevádzky nočného osvetlenia obce 

 

Ad 4 

Poslanec Marček ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť 

 

Zapísal: Ing. Pavol Marček 


