
Zápisnica č. 06/2013/BY 

z rokovania  občianskeho výboru s občanmi volebného 

obvodu č.6 Žilina – Bytčica 

Dátum:  12.06.2013 

Miesto konania: Bytčica, Kultúrny dom 

Prítomní:  Ing. Pavol Marček, Ing. Jozef Štrba, p. Majerik MP 

                 30 občanov 

Program: 1, otvorenie 

2, informácie poslancov o riešení podnetov občanov   

  3, požiadavky občanov 

  4, záver 

Ad.1 

Stretnutie otvoril a občanov privítal poslanec Marček. 

Ad. 2 

Poslanci poskytli prítomným občanom informácie o riešení 

nasledujúcich podnetov: 

- Občania vyčistili mestskú časť, žiadajú osadenie 

upozorňovacích tabuliek na zákaz sypania smeti – v 

riešení. 

- Občania majú záujem realizovať izbu ľudových tradícií 

svojpomocne. Od mesta žiadajú dodanie materiálu na 

rekonštrukciu izby – v riešení. 

- Osadiť značku SLEPÁ ULICA na ul. Pod Dielce – 

vydané kladné rozhodnutie. 

- Dovoz asfaltovej drte na koniec ul. Na Záchrastie , za 

účelom otáčania sa vozidiel  ŽK a smetiarov - splnené. 



- Odstránenie skládky asfaltu na ul. Lipovecká - splnené. 

- Sťažnosť na prevádzku M+M- Pavol Mladšík, výroba 

a montáž šatníkov Roldor, vykonať kontrolu zo strany 

Stavebného Úradu a Regionálneho UVZ – vysvetlené po 

preštudovaní všetkých jestvujúcich materiálov.  

- Obhliadka zanedbaných plôch – výzvy a následná 

kontrola po 30. 6.  

- Výzva pre Urpín a.s. na obrez konárov zasahujúcich nad 

komunikáciu, termín do 30. 6. 

 

Ad. 3 

- Urgencia na výkon štátneho stavebného dohľadu – ul. 

Dlhá a Za kostolom, prevádzka  na výrobu nábytku. 

- Podnet na vyčistenie /prehlbenie/ miestného potoka,  

rokovať SVHP a zaradiť do investícií. 

- Hrozný stav ul. Záchrastie po rekonštrukcií vodovodu, 

potreba nového asfaltového povrchu. 

- Zlé natočenie zrkadla v križovatke Chalupkova. 

-  Majiteľdomu Dlhá 60 nie je pripojený na kanalizáciu,         

vypúšťa splašky do trativodov na susediace pozemky. 

- JDS žiada mesto o pomoc pri úprave dvora pri kultúrnom 

dome, nutná obhliadka. 

- Pokosiť pozemok medzi Metrom a Pažiťami – patrí aj 

NDS. 

- Ul. NA ZÁCHRASTÍ – poklopy sú osadené tak, že voda 

z cesty nesteká do šácht, vymeniť poklopy za mrežované. 

 

Ad.4 

Stretnutie ukončil p. Marček. 

Zapísal p. Marček. 



 

 

  


