
Zápisnica č. 2/2017 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   15.03.2017 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

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

52 občanov. 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 15.03.2017 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.  

Hosť : p. Miloš Sagan.  

 

Podnety občanov: 

Ad 2: Občania informovali poslancov o nefunkčnej toalete v Dome smútku na katolíckom 

cintoríne.             

Ad 3: Občania požiadali poslancov, aby zabezpečili cez spoločnosť T+T doplnenie kontajnera 

na plechovky na ulici Za Kostolom pri ZŠ s MŠ Bytčica.  

Ad 4: Pán Solčanský sa informoval, ako prebieha regulácia potoka v Bytčici. 

Ad 5: Pani Kolibíková upozornila poslancov na  zapáchajúcu kanalizáciu na ulici Pažite pri 

bytovke. Osloviť spoločnosť SEVAK. 

Ad 6:  Pani Zabadalová upozornila na pokazený rozhlas ( hniezdo ) č.52.  

Ad 7: Pani Slaboňová upozornila poslancov na neodtekajúcu vodu pred pánom Mintálom na 

ceste 1/64, ktorá sa vytvorí vždy po daždi. Sú upchaté zberače vody, cestu spravuje SSC.   



 Ad 8: Pán Židek upozornil poslancov na parkujúce autá na krajnici cesty  1/64. Požiadať 

o súčinnosť MP. 

Ad 9 :  Pán Marček požiadal poslancov, aby zabezpečili lepšie osvetlenie prechodov pre 

chodcom. Jestvujúce svetla nedostatočne osvetľujú prechody pre chodcov, príčinou 

čoho sú krátke výložníky na verejnom osvetlení. 

Ad10: Občania požiadali poslancov, aby spoločnosť Žilbyt, s.r.o upravila okolie okolo 

cintorína a Domu smútku na katolíckom a evanjelickom cintoríne.  

Ad 11: Občania upozornili poslancov na tvoriacu sa skládku (staré vence a odpadky), ktorá 

vzniká v tesnej blízkosti cintorína. Dochádza aj k poškodzovaniu oplotenia na 

katolíckom cintoríne. 

Ad 12:  Občania požiadali poslancov, aby Mesto Žilina osadilo dopravnú značku „Zákaz státia“ 

na parkovacej ploche medzi miestnou farou a Spojenou školou.  

Ad 13: Pán Marček upozornil poslancov, že pod chodníkom, ktorý je z Matúškovej ulice 

smerom do Lietavskej Lúčky sa usýpa štrkové podložie. Taktiež požiadal poslancov, 

aby sa na uvedený chodník umiestnili dve svietidla verejného osvetlenia. 

Ad 14: Občania upozornili poslancov, že dopravná situácia cez Bytčicu je už „neúnosná“. 

Občania, ktorí bývajú v Rosine a vo Višňovom si skracujú cestu cez Bytčicu do 

zamestnania. 

Ad15: Občania sa pýtali poslancov, v ktorej zmene rozpočtu budú vyčlenené finančne       

prostriedky na rekonštrukciu Kultúrneho domu v Bytčici.     

 

Záver: 

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

občanom za ich účasť a stretnutie ukončili. Ďalšie stretnutie občanov sa bude konať v mesiaci  

03.05.2017 o 18,00 hod.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 23.03.2017 

 


