
Zápisnica č. 5/2012/BY 

 

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

 

Dátum: 16.5.2012 

 

Miesto konania:  Bytčica, Kultúrny dom 

 

Prítomní poslanci:  Ing. Jozef Štrba 

Ing. Pavol Marček 

   15 občanov 

    

Program:  1, otvorenie 

  2, informácie poslancov o riešení podnetov 

  3, poţiadavky občanov 

  4, záver 

     

Ad 1 

Stretnutie otvoril o občanov privítal poslanec Marček 

 

Ad 2 

Poslanci poskytli prítomným občanom informácie o stave plnenia ich podnetov z predošlých 

stretnutí  

 

Ad 3 

- Preveriť na MsÚ, či sú Pomník padlých a Kultúrny dom zapísané do registra 

významných pamätihodností Mesta, iniciovať ich zápis cez MsÚ alebo MZ 

- Uskutočniť osobnú obhliadku v budove centra voľného času, ktorej vlastníkom je ŢSK 

- Pri stretnutí so spoločnosťou Carmel prerokovať aj šírkové usporiadanie cesty – je 

úzka, oplotenie znemoţňuje stretávaniu sa vozidiel v obojsmernej premávke. 

S odborom dopravy a Carmelom vyriešiť túto kolíznu situáciu a opravu cesty ul. Na 

Stanicu 

- Nový koberec – frézovanie cesty ul. Lipovecká – dohodnúť medzi Mestom a Sevakom 

- Sevak doviesť na ul. Lipovecká materiál na zásyp po prípojkách 

- Asfaltovanie ul. Na Záchrastí po stavbe kanalizácie, preveriť dohodu medzi Mestom, 

Sevakom a Doprastavom na MsÚ s odborom dopravy (Ing. Líška) 

- Občan Filner upozornil na chýbajúcu značku ZÁKAZ VJAZDU z ul. Dlhá na ul. 

Chalupkova v smere od Ţiliny 

- Upozornenie na prejazd nákladných vozidiel cez obytnú zónu v smere na Rosinu. 

Otázka, či tam neumiestniť značku OBYTNÁ ZÓNA. 

- Občianka Solčanská reklamovala aktivitu pracovníkov APP 

- Úradná tabuľa Mesta – osadenie na verejne prístupnom mieste pri ul. Na Stanicu 

- Ohlásiť na odbor ţivotného prostredia čiernu skládku v k.ú. Bytčica za Metrom, na 

území, kde je pripravovaná stavba diaľnice 

- Oporný múr pod katolíckym cintorínom – nie súčasťou cintorína ani cesty 1. triedy, 

múr je v havarijnom stave. Preveriť vlastníka múru a cez MsÚ poţiadať Obvodný 

úrad, odbor civilnej ochrany o jeho sanáciu 

- Výmena koša na odpad na zastávke Na Stanicu 



- Veľká kritika občana na aktivity/neaktivity Mesta v oblasti starostlivosti o verejné 

záujmy a priestranstvá. Kritika aj smerom k primátorovi – občania ţiadajú riešiť 

zapáchajúci potok a opraviť cesty 

- Občania ţiadajú riešiť situáciu so zapáchajúcim potokom (od popolčekovej nádrţe) – 

preveriť na Krajskej inšpekcii ţivotného prostredia, aký je stav s jeho monitoringom, 

poprípade s Povodím Váhu 

- Iniciovať stretnutie s Povodím Váhu a urobiť prehliadku stavu potoka 

- Záujem zo strany občanov vytvoriť občiansku iniciatívu (zdruţenie) pre riešenie 

spoločných problémov 

- Cintorín – predĺţenie rozvodu vody na druhý koniec cintorína, ďaleko sa nosí voda 

- Jednorazové uloţenie VKK na ul. Paţite č.p. 34 – 36, bytovky oproti spol. Gryf, 

nakoľko aj počas akcie umiestnenia VKK bol daný kontajner vyuţívaný inými 

občanmi ako tými, pre ktorých bol určený 

 

Ad 4 

Poslanec Marček ukončil rokovanie a poďakoval prítomným za účasť 

 

Zapísal: Ing. Pavol Marček 


