
Zápisnica č. 3/2018 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   18.04.2018 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec, Ján Majerik (MP).  

39 občanov. 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 18.04.2018 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. Na stretnutí s občanmi sa zúčastnili aj 

zástupcovia spoločnosti Žilinská Teplárenská. Informovali občanov o plánovanej 

rekultivácií odkaliska Rosina-Bytčica. Na stretnutí sa zúčastnil aj novinár p. Ďurana, 

ktorý zastupoval Žilinak. 

Podnety občanov: 

Ad 2: Zo strany občanov bola vznesená požiadavka, aby prezenčná listina zo stretnutia bola 

použitá ako podklad pre petíciu týkajúcu na zákazu prechodu nákladných automobilov 

cez miestne komunikácie pri realizácií výstavby diaľničného privádzača Žilina- 

Lietavská Lúčka.          

Ad 3: V ďalšej časti poslanci informovali občanov o prebiehajúcich rokovaniach so 

spoločnosťou METROSTAV a.s. a  Mestom Žilina. Občania boli oboznámení 

s nesúhlasným stanoviskom k stavbe diaľničný privádzač Žilina – Lietavská Lúčka, 

ktoré boli vznesené zo strany Mesta Žilina. 

Ad 4: Občania sa pýtali, prečo sa Mesto Žilina nezastalo občanov pri riešení úseku D1 

Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Lietavská Lúčka - Dubna Skala.  



Ad 5: Občania sa pýtali, prečo sa volá stavba Lietavská Lúčka - Dubna skala,  a prečo bolo 

pripomienkové konanie v obci Lietavská Lúčka , keď realizačný úsek diaľnice D1 končí 

a začína v mestskej časti Bytčica.  

Ad 6:  Pán Krištof požiadal poslancov o pomoc z dôvodu, že po ulici Dlhá premávajú nákladné 

auta, ktoré vchádzajú na stavbu diaľničného privádzača D1.  

Ad 7: Občania požiadali poslancov, aby Mesto Žilina opravilo spevnenú plochu pred miestnou 

poštou.     

 Ad 8: Občania sa pýtajú, kedy sa budú opravovať chodníky okolo cesty 1/64.  

Ad 9: Občania sa pýtajú, kedy sa bude dopĺňať verejne osvetlenie v prímestskej obci Bytčica, 

na ulici Pod Dielce, Na Stanicu a Bystrická. 

Ad 10 : Občania žiadajú odbor životného prostredia na Mestskom úrade v Žiline, aby vyzvalo 

všetkých vlastníkov pozemkov o zvýšenú starostlivosť o svoje pozemky (v porastoch sa 

často nachádza diviačia zver). 

Ad 11 : Občania upozornili na zlý technicky stav miestneho rozhlasu. 

Ad 12: Občania na stretnutí s poslancami opätovne vyhlásili svoj nesúhlas s vybudovaním 

premostenia z Rosiny do Bytčice. Už teraz je premávka cez našu obec neúnosná. 

 Ad 13: Občania žiadajú Mesto Žilina, aby vysporiadali pozemky pod parkoviskom pri 

miestnom ihrisku TJ TATRAN Bytčica.  

Ad 14 : Občania upozornili poslancov na neoprávnený záber Mestského pozemku. Pri ZŠ z MŠ  

si jeden pán spravil záhradku na Mestskom pozemku. Záhradka na nachádza na plynovej 

prípojke. 

Ad 15 : Občania žiadajú, aby spoločnosť, ktorá spravuje dažďovu kanalizáciu, vyčistila všetky 

kanalizačné rošty ( vpuste ).  

Ad 16 : Občania sa opakovane sťažovali na vodičov nákladných áut, ktorí porušujú vyhlášku 

a chodia stále cez obec Bytčica do Rosiny. Obyvatelia žiadajú, aby ODI-PZ začali 

vykonávať kontroly.  

Obyvatelia sa pýtajú, dokedy majú znášať aroganciu vodičov, ktorí nerešpektujú 

zákazkové značky v obci.  Dochádza k poškodzovaniu súkromného majetku. 

 

Ad 17 : Občania, ktorí bývajú za Hasičskou zbrojnicou žiadajú, aby bola osadená dopravná 

značka ,, Zákaz státia „  za hasičskou zbrojnicou z dôvodu, že komunikácia nie je prejazdná.  

Ad 20 : Občania žiadajú osadiť signalizačný semafor na prechod pre chodcov pri kultúrnom 

dome v Bytčici. V Bytčici je stredná škola, ktorú navštevuje približne 200 študentov. Cesta 

1/64 je maximálne frekventovaná. 



 

Záver: 

Na záver poslanci Mgr. Anton Trnovec a Bc. Jozef Juriš a Ján Majerík ( MP ) 

poďakovali občanom za ich účasť a stretnutie ukončili. Ďalšie stretnutie občanov sa bude konať 

v júni 2018 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 Žilne dňa 14.05.2018 

 


