Zápisnica č. 6/2015 Bytčica
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

17.06.2015

Miesto konania:

Bytčica, kultúrny dom

Prítomní:

Mgr. Anton Trnovec, Jozef Juriš, Ján Majerík MP.
31 občanov

Program:

1. Otvorenie
2. Podnety občanov
3. Informácia poslancov
4. Záver

Ad 1: Dňa 17.06.2015 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.

Podnety občanov:
Ad 2: Občania požadujú umiestniť kamery pri kontajneroch na separovaný odpad.
Ad 3: Občania požadujú, aby odbor životného prostredia na MsU vyzval vlastníkov
súkromných pozemkov, aby si pokosili svoje pozemky, a neznepríjemňovali život
svojim susedom.
Ad 4: Občania upozornili na nepokosený pozemok pod ihriskom TJ-Tatran Bytčica, ktorý je
v súkromnom vlastníctve.
Ad 5: Občanmi bola vznesená požiadavka. V areáli bývalej MŠ je pozemok
v neudržiavanom stave. Sú tam dreviny a je tam vysoká tráva. Upozorňujú na možnosť
požiaru, vtedy by mohlo dôjsť k ohrozeniu a poškodeniu súkromného majetku.

Ad 6: Občania opakovane upozornili na situáciu, ktorá sa vôbec nerieši. Cez dedinu smerom
do Rosiny si vodiči nákladných automobilov skracujú cestu. Dokonca tam premávajú
autobusy a ťažko tonážne kamióny. Ak sa chce vodič dostať na cestu smerom do
Rosiny, musí porušiť minimálne 3. zákazove značky. Kedy konečne začne konať
ODI PZ.
Ad 7: Občania opakovane upozornili na neporiadok pri kontajneroch na separovaný odpad.

Ad 8: Poslanci za volebný obvod č.6 Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové, Rosinky. Žiadame,
aby správca cintorínov orezal a upravil živý plot pred domom smútku v Bytčici.
Ad 9 : Občania opakovane žiadali, kedy budú na ulici Matúškova spomaľovače ?

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 dňa v mesiaci september 2015 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 Žiline 17.06.2015

