
Zápisnica č. 1/2015 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   14.01.2015 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec, Jozef Juriš – poslanci MZ, Ing. Pavol Marček- 
bývalý poslanec MZ 

26 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 14.01.2015 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: P. Šotník informoval poslancov na poruchu verejného osvetlenia na ceste 1/64  
smerom na L. Lúčku. Verejne osvetlenie je nasmerované mimo prechod pre chodcov, 
a stráca svoj účinok.. Prosíme zodpovednú firmu, aby odstránila závadu (ELZA).  

Ad 3: Orezať lipu pri Hasičskej zbrojnici. Padajú na cestu suché konáre (p. Mieres ) 

Ad 4: Občania upozornili poslancov, aby zabezpečili osadenie dopravnej značky Zákaz 
prejazdu cyklistom na nový chodník, ktorý začína na ul. Matúšková, smerom ku 
konečnej zastávke MHD – Bytčica.  

Ad 5: Firma ktorá realizovala výstavbu chodníka, vyrezala stromy a kríky, ktoré bránili vo 
výstavbe. Do dnešného dňa ešte neodstránili skládku na konci ulice Matúškova. 
Žiadame o okamžité odstránenie skládky drevín.  

 
 



Ad 6:  Osloviť Slovenskú správu ciest, aby v Bytčici opravili nástrek  prechodov pre 
chodcov, ktoré sú v červeno bielom prevedení.  

 
Ad 7: Osloviť ODI aby prehodnotili zmenu rýchlosti v obci  z 50 km/ hod na 40 km/hod. 

 

Ad 8:  Vymeniť dopravnú značku prechod pre chodcov za väčšiu , ktorá sa nachádza pri 
kostole.   

 
Ad 9: Občania žiadajú zvolať stretnutie s majiteľmi pozemkov, o predlžení cesty za 

kostolom. Občania majú záujem, aby cez ich záhrady bola predĺžená cesta, a tak by ich 
rodinný príslušníci si mohli postaviť rodinné domy.  

 
Ad 10:Doplniť na dome smútku ešte jedno pouličné osvetlenie a nasmerovať ho smerom na 

hrobové miesta. 
 

Záver: 

Na záver sa poslanci Mgr. Anton Trnovec a Jozef Juriš poďakovali občanom za ich účasť 
a stretnutie ukončili. Ďalšie stretnutie občanov sa bude konať dňa 11.02.2015 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 Žiline 16.01.2015 


