Zápisnica č. 1/2014/BY
z rokovania občianskeho výboru s občanmi volebného
obvodu č.6 Žilina – Bytčica
Dátum: 15.01.2014.
Miesto konania: Bytčica, Kultúrny dom
Prítomní: Ing. Pavol Marček, Ing. Jozef Štrba, Zástupca
Mestskej polície, Prednosta MsÚ Mgr. Anton Trnovec, 48
občanov
Program: 1, otvorenie
2, informácie zástupcov Mesta o riešení podnetov
občanov
3, požiadavky občanov
4, záver
Ad.1
Stretnutie otvoril a občanov privítal poslanec Ing. Marček.
Ad. 2
Zástupcovia Mesta poskytli prítomným občanom informácie o
riešení nasledujúcich podnetov:
- zvýšená intenzita osvetlenia v KD,
- nerovnosti na ul. Záchrastie – obhliadku vykoná
spoločnosť SEVAK, a.s.,
- oboznámenie s prípravou projektu kanalizácie ul. Dlhá,
- na zastávke MHD Na Stanicu pri potravinách COOP
Jednota v jamách voda - dočasné zasypanie,

- nevyhovujúci stav chodníka v esovitej zatáčke pri
COOP Jednote – dlhodobo riešený problém medzi
MsÚ a SSP,
- pri rozmiestňovaní VKK v jarnom období budú
pristavené 2 krát VKK ul. Na Stanicu 25 (panelák),
- vytvorenie prechodu pre chodcov a signalizačného
zariadenia cez hlavnú komunikáciu pri ul.
Štaffenovský dvor je stále v riešení, signalizačné
zariadenie je tú vylúčené,
- umiestnená oznamovacia tabuľa so zákazom vodenia
psov na katolíckom cintoríne,
- termín asanácie budovy bývalej MŠ - hľadá sa
finančne menej nákladný spôsob riešenia,
- osadenie dopravných zrkadiel na výjazde
z Orgovánoveh ul. – rieši DI.

Ad. 3
- na ul. Na Stanicu začala výstavba autoumývarne, podnet
p. Hlivka, p. Mgr. Trnovec akútne preverí túto situáciu na
Stavebnom úrade,
- výkup pozemkov pod odkaliskom, podnet p. Štaffen, p.
Ing. Štrba vysvetlil situáciu a navrhol spoločné rokovanie
všetkých dotknutých strán na najbližšom stretnutí s občanmi
12.2.2014,
- dopravný kolaps spôsobený parkovaním motorových
vozidiel pri cintoríne počas pohrebov, podnet p. Biela,
ozrejmené zo strany zástupcu Mestskej polície,
- nedostatočná počuteľnosť rozhlasu pri ZŠ s MŠ, podnet
p. Karik,

- vykonanie dôslednej kontroly odboru ŽP z dôvodu
nedostatočného obrezu drevín v parku a odstránenie
náletových drevín popri komunikácii, podnet p. Karik,
- rozšírenie verejného osvetlenia pod parkom, p. Karik,
- kto je zodpovedný za osadenie dopravnej značky
Parkovisko na ul. Dlhá pri firme UNITERM-TEAM, spol.
s r.o.,
- vystavovanie reklamných pútačov na
novovybudovanom chodníka ul. Dlhá.

Ad. 4
Stretnutie ukončil Ing. Marček.

Zapísal: Pavol Marček

