
Zápisnica č. 3/2015 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   18.03.2015 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec, Jozef Juriš, Ján Majerík MP.  

47 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 18.03.2015 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 upozornili na doplnenie verejného osvetlenia na ulici Antona Bielka- Pažite.  

Ad 3: Ďalej požadujú prečistiť kanál na dažďovú vodu na ceste 1/64, ktorá vteká do 
miestneho potoka pri vjazde k Hotelu FITT.   

Ad 4: Občania upozornili na nelegálnu skládku komunálneho odpadu, na ul. Antona Bielka, 
smerom na Solinky. Pozemok patrí NDS, ktorá v minulosti tento pozemok vyčistila. 
Umiestniť tabuľu „Zákaz sypania smetí“.  

Ad 5: Kontajnery pri katolíckom cintoríne sú využívajú na iný odpad ako je určené. Občania 
požadujú premiestniť kontajnery na iné miesto.  

Ad 6: Prosím osloviť spol. URPÍN s.r.o, aby zabezpečili orezanie stromov (lipy) v parku 
(bývalý kaštieľ v Bytčici). Stromy spôsobujú škody na ich súkromnom majetku , ktorí 
je v ich susedstve.  

. 
 



Ad 7: Osloviť p. Hrankaja, aby na ulici Matúškova, konečne odstránil skládku konárov. 
 
Ad 8:  Občania sa pýtajú, prečo majú platiť spätne za staré hrobové miesta. Koľko rokov 

dozadu môže mesto vymáhať poplatok za hrobové miesto? 
 
Ad 9:  Občania vyjadrili podporu k projektu v Parku bývalej nemocnice. Nehnuteľnosť 

vlastní spol. URPIN s.r.o, a chcú tam vybudovať ozdravenie parku. Tento park chcú 
časom sprístupniť aj obyvateľom Bytčice. Preveriť u p. Babalovej, prečo chce 
stavebný úrad vydať záporné stanovisko? 

 
Ad10: Preveriť možnosť zníženia poplatkov za komunálny odpad (koho sa to môže týkať). 

Overiť možnosť, že členovia rodiny, ktorí majú spoločný trvalý pobyt na jednej 
adrese, budú platiť jednou poukážkou. 

            Občania žiadajú vysvetlenie, prečo malé deti platia tú istú sumu za komunálny odpad 
ako dospelý?  

 
Ad11:  Občania požadujú odstrániť dopravnú značku PREJAZD ZAKÁZANÝ na ulici 

Ametystová. Prečo, a na základe čoho tam bola dopravná značka osadená?   
 
Ad 12:  Občania, ktorí bývajú na ulici na Stanicu požadujú, aby v systéme GPS bol opravený 

správne názov ich ulice. Napr.: vodič sanitky zadá vyhľadanie cez GPS názov ulice 
na Stanicu v Bytčici, tak mu napíše názov ulice Harmanecká. Zbytočne sa naťahuje 
čas, niekedy môže ísť o minúty k záchrane života.       

 
 

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 15.04.2015 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 23.03.2015 


