
Zápisnica č. 8/2017 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   13.12.2017 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec, Bc. Jozef Juriš, Ján Majerik (MP).  

14 občanov. 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 13.12.2017 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: Pán Židek chcel vedieť, kedy bude na ulici Matúškova jednosmerná ulica.           

Ad 3: Občania upozornili poslancov na nedodržiavanie rýchlosti na ulici Dlhá. Žiadajú, aby 

ODI PZ merali rýchlosť.  

Ad 4: Občania Bytčice žiadajú, aby bola Bytčica prepojená so Solinkami nadchodom po 

vybudovaní diaľničného privádzača. 

Ad 5: Pán Masaryk požiadal poslancov, aby v roku 2018 nezabudli vyasfaltovať spojnicu 

medzi ulicami Za Kostolom a Záchrastie.  

Ad 6:  Občania opakovane upozornili na upchaté kanalizačne vpuste na ceste 1/64. Poslanci 

taktiež už niekoľko krát upozorňovali v tomto roku na tento podnet. Do kedy bude 

SSC ignorovať požiadavky občanov z Bytčice. Pri návalových dažďoch dochádza 

k poškodzovaniu súkromného majetku. 

 



Ad 7: Pán Kasák požiadal poslancov, aby zaradili do Investičného plánu na rok 2018 

vybudovanie nového chodníka od kostola smerom k bývalej konečnej MHD.     

 Ad 8: Občania upozornili na nefunkčný rozhlas č. 52, 17. 

Ad 9: Občania sa opakovane sťažovali na zástavky MHD v Bytčici. Zástavky sú 

v nevyhovujúcom stave, sú na nich porozbíjané sklá a sú polepené rôznymi plagátmi.  

Záver: 

Na záver poslanci Mgr. Anton Trnovec,  Bc. Jozef Juriš a Ján Majerík ( MP ) 

poďakovali občanom za ich účasť a stretnutie ukončili. Ďalšie stretnutie občanov sa bude 

konať v mesiaci január 2018 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 Žilne dňa 03.01.2018 

 


