
Zápisnica č. 10/2013/BY 

z rokovania  občianskeho výboru s občanmi volebného 

obvodu č.6 Žilina – Bytčica 

Dátum:  11.12.2013. 

Miesto konania: Bytčica, Kultúrny dom 

Prítomní:  Ing. Pavol Marček, Ing. Jozef Štrba, 23 občanov 

 

Program: 1, otvorenie 

2, informácie poslancov o riešení podnetov občanov   

  3, požiadavky občanov 

  4, záver 

Ad.1 

Stretnutie otvoril a občanov privítal poslanec Ing. Štrba. 

Ad. 2 

Poslanci poskytli prítomným občanom informácie o riešení 

nasledujúcich podnetov: 

- ozvučenie sály a práce pri oprave strechy na KD, 

- zosilnenie rozhlasu ul. Pažite a ul. Dlhá, 

- zabezpečenie vývozu stravy pre dôchodcov, 

- predĺženie kanalizácie na ul. Matuškova (jednanie 

Primátora Mesta a GR Sevaku, a.s.), 

- zrušenie výstavby nájomných bytov ul. Na Stanicu, 

- nerovnosť chodníka ul. Dlhá, 

- osvetlenie ul. Pažite. 

 

 



Ad. 3 

- zvýšenie intenzity osvetlenia v KD, 

- nerovnosti na ul. Záchrastie, MsU osloviť Sevak, a.s. o 

dosypanie zhutňovacím materiálom + termín asfaltovania tejto 

ul., táto požiadavka bola viac krát predkladaná, 

- stav prípravy kanalizácie ul. Dlhá, keďže väčšina 

občanov je za jej realizáciu, 

- na zastávke MHD Na Stanicu pri potravinách COOP 

Jednota stojí v jamách voda, z ktorej sa momentálne tvorí ľad 

a pri vystupovaní z autobusov hrozia pády, 

- nevyhovujúci stav chodníka v esovitej zatáčke pri 

COOP Jednote, počas dažďov tam stojí voda, chodník je 

neprechodný, 

- pri rozmiestňovaní VKK v jarnom období pristaviť 2-3 

krát VKK ul. Na Stanicu 25 (panelák), 

 - vytvorenie prechodu pre chodcov a signalizačného 

zariadenia cez hlavnú komunikáciu pri ul. Štaffenovský dvor, 

táto požiadavka bola viac krát predkladaná, 

 - doplniť oznamovaciu tabuľu o zákaz vodenia psov na 

katolíckom cintoríne, 

 - stanoviť konečne termín asanácii budovy bývalej MŠ, 

táto požiadavka bola viac krát predkladaná, 

 - riešenie vážnej situácie na katolíckom cintoríne pre 

nedostatok hrobových miest, jeho rozšírenie alebo vytvorenie 

nového, 

 - osadenie dopravných zrkadiel na výjazde 

z Orgovánoveh ul. (pri požiarnej zbrojnici) na hlavnú cestu, 

 - z dôvodu úzkej vozovky osadenie zvodidiel na konci ul. 

Matuškova, 

 - možnosť predĺženia nevyužitého optického kábla a jeho 

následného využitia na internetové pripojenie. 



 

Ad. 4 

Stretnutie ukončil Ing. Štrba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapísal: Pavol Marček 


