
Zápisnica č. 1/2014 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   16.12.2014 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

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

28 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                       3. Informácia poslancov 

                                       4. Záver 

 

     Ad1:     Dňa 16.12.2014 sa v budove Kultúrneho domu v Bytčici uskutočnilo úvodné stretnutie       
občianskeho výboru volebného obvodu č. 6, na ktorom sa obyvateľom predstavili novozvolení 
poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 6 Mgr. Anton Trnovec a Jozef 
Juriš. Poslanci predstavili víziu svojej činnosti pre mestskú časť a vyzvali občanov, aby 
predložili svoje podnety na aktuálne volebné obdobie. Zároveň sa na stretnutí zúčastnil ako 
hosť Ing. Pavol Marček, ktorý tak isto odpovedal na otázky prítomných. 

 

    Ad2:     Podnety občanov 

 
a) realizácia rekonštrukcie požiarnej zbrojnice, predĺženie garáže, príp. premiestnenie 
b) premostenie potoka 
c) riešenie výstavby súvisiace s rozšírením cintorína 
d) realizácia detského ihriska 
e) Jednota dôchodcov, p. Žideková- zriaďovacie predmety, biliard... 
f) nefungujúce ozvučenie č. 38 
g) predĺženie chodníka od COOP Jednota, od učilišťa k fare 
h) IBV Kopanice- možný termín bytovej výstavby 
i) chýbajúce osvetlenie- park, p. Poláček 
j) školský dvor č. 15- vypadáva osvetlenie 
k) cesta pri ihrisku- možné obmedzenie rýchlosti kvôli bezpečnosti 
l) zistiť pôvod zápachu v Bytčici (ASA?) 
m) oprava súkromnej cesty smerom k pošte 



n) úprava stromov pod parkom 
o) zabezpečiť prekrytie šachty betónovými poklopmi 
p) chýbajúce zrkadlá oproti zbrojnici 
 

Ad3:          Občania boli informovaní, že všetky ich podnety budú pridelené priamo vedúcim    
príslušných odborov na Mestský úrad v Žiline k ich realizácii. Podrobné informácie  týkajúce 
sa riešenia ich podnetov budú prezentované na ďalšom stretnutí občanov, ktoré sa bude konať 
dňa 14.01.2015 o 18:00 v kultúrnom dome v Bytčici. 

 

Ad4:          Poslanci Mgr. Anton Trnovec  a Jozef Juriš poďakovali prítomným za účasť  a ukončili 
stretnutie. 

 

 

 

Zapísal: Mgr. Anton Trnovec 

V Žiline 16.12.2014 


