
Zápisnica č. 11/2012/BY 

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

Bytčica 

Dátum:  16. 1.2013 

Miesto konania: Bytčica, Kultúrny dom 

Prítomní:  Ing. Jozef Štrba 

  Ing. Pavol Marček 

  Prednosta MsÚ 

  14 občanov 

 

Program:  1, otvorenie 

  2, informácie poslancov o riešení podnetov 

  3, informácie prednostu Mestského úradu v Ţiline  

  4, poţiadavky občanov 

  5, záver 

Ad 1 

Stretnutie otvoril a občanov privítal poslanec Marček 

Ad2 

Poslanci poskytli prítomným občanom informácie o riešení nasledujúcich 

podnetov: 

- Informácia o voľbe hlavného kontrolóra mesta p. Mika 

- Rozšírenie cintorína závisí od majetkovo-právneho vysporiadania 

pozemkov 

- Osadenie zrkadiel podlá poţiadaviek občanov, realizácia v najbliţšom 

období 

- Výstavba zábradlia Ulice Na Stanicu 



- Osadenie retardéra na Ulici Na stanicu pri škole, realizácia v najbliţšom 

období 

- Parkovanie v kriţovatke pri učilišti, obhliadka príslušníkmi Dopraveného 

inšpektorátu v Ţiline 

- Osvetlenie priechodu pre chodcov a osvetlenie blikačov 

- Informácie o riešení sporu pána Ondráša a jeho susedov, vyjadrenie mesta 

v plnom znení prečítal Marček 

- Rozšírenie obecného rozhlasu na Ulici Na stanicu, odovzdané na Mestský 

úrad v Ţiline   

Ad 3 

- Vyasfaltovanie ulíc Lipovecká a Na záchrastí, jar 2013 

- Svetlené označenie priechodu pre chodcov  

- Osadenie zrkadiel a spomaľovača 

- Oprava krovu poţiarnej zbrojnice 

- Rekonštrukcia verejného osvetlenia – výmena svetiel v celej Bytčici  

Ad 4 

- Parkovanie vozidiel na cestách pri zimnej údrţbe spôsobuje problémy, 

treba na to upozorňovať, je to vyhlasované v rozhlase, napriek tomu to 

občania nerešpektujú 

- Platenie poplatkov za odpad, kritika občanov, ţe zľavy boli zrušené  aj pre 

drţiteľov ZŤP 

- Kriţovatka ulíc A. Bielka a Banícka posun kontajnerov ďalej od 

kriţovatky. Podnet na mesto bol uţ daný na schôdzi 12. 9. 2012  

- Kriţovatka ulíc Chalúpkova a Lipovecká, nie je dobre vyspádovaná cesta 

a voda nesteká do vpuste na to určenej, treba ju prespadovať 

Ad 5 

Poslanec Marček ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť 

Zapísal: Ing. Pavol Marček 


