
Zápisnica č. 02/2013/BY 

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

Bytčica 

Dátum:  13. 2.2013 

Miesto konania: Bytčica, Kultúrny dom 

Prítomní:  Ing. Jozef Štrba 

  Ing. Pavol Marček 

  Prednosta MsÚ 

  18 občanov 

 

Program:  1, otvorenie 

  2, informácie poslancov o riešení podnetov 

  3, poţiadavky občanov 

  4, záver 

Ad 1 

Stretnutie otvoril a občanov privítal poslanec Marček 

Ad2 

Poslanci poskytli prítomným občanom informácie o riešení nasledujúcich 

podnetov: 

- Termín asanácie bývalej MŠ 

- Parkovanie áut v kriţovatke pri SSŠ – pravidelné kontroly MP 

- Odpoveď OŢP MsÚ – posun kontajnerov na separovaný zber 

- Osvetlenie školského dvora – splnené 

- Kontrola funkčnosti rozhlasu 

- Prespádovanie ul. Lipovecká v rámci asfaltovania ulice 



- Zistenie majiteľa prívesu pre zver – MP 

   

Ad 3 

- Kedy bude kanalizácia na ul. Dlhá 

- Ţiadosť o uvedenie kinosály do pôvodného stavu 

- Občania sa dotazujú, či dlhy Mesta, budú mať vplyv na výšku daní 

- Dlhá ul. prepojenie so Solinkami, zahrnúť  ul. do zimnej údrţby, aká je 

moţnosť pripojenia na existujúcu kanalizáciu  

- Na Štaffenovskom dvore je polozrúcaná budova, poveriť stavebný úrad, 

aby vyzval vlastníka nehnuteľnosti na zabezpečenie stavby tak, aby 

neohrozovala susedné parcely 

- Pri ZŠ a MŠ doplniť zbernú nádobu na tetrapack 

- Prevariť chýbajúcu značku – obytná zóna, ktorá bola umiestnená v smere 

od Rosiny pri vstupe do obce 

- Jednota dôchodcov Slovenska má záujem o priestory bývalej cukrárne 

v priestoroch KD, kde chcú zriadiť pamätnú izbu, rokovať s odborom 

kultúry a cestovného ruchu – dohodnúť spoluprácu 

- Jednota dôchodcov Slovenska má záujem ešte pred jarným upratovaním 

vyčistiť lesné pozemky (časť Brezová) v kú Bytčica, Mesto má 

zabezpečiť vrecia a veľkokapacitný kontajner 

- Obyvatelia p. Repkovský, Bandúr, Kováčik, Šottník, Lazar, Barčiak 

apelujú na nevyhnutné zrealizovanie predĺţenia (cca 200 m) ul. Za 

Kostolom, aby mali priamy prístup k svojim nehnuteľnostiam 

 

Ad 4 

Poslanec Marček ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť 

Zapísal: Ing. Pavol Marček 


