
Zápisnica č. 5/2018 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   19.9.2018 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec, Jozef Juriš.   

25 občanov. 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 19.09.2018 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.  

 

Podnety občanov: 

Ad 2: Občania upozornili poslancov na neporiadok okolo košov na separovaný odpad.           

Ad 3: Občania upozornili na poškodený rozhlas č.7.  

Ad 4: Občania sa zaujímali, kedy bude opravený miestny  rozhlas v našej obci. 

Ad 5: Páni Žideková požiadala poslancov, aby zabezpečili osadenie dopravnej značky na 

priechode pre chodcov pri COOP Jedna v Bytčici.  

Ad 6:  Občania sa sťažovali na znečistenie miestnej komunikácie vozidlami spoločnosti T+T, 

z ktorého vytekala zapáchajúca tekutina z odpadu. Občania žiadajú, aby spoločnosť 

T+T vyčistili kontajnery na separovaný odpad. 

Ad 7: Občania žiadajú, aby Mesto Žilina zabezpečilo meranie prašnosti aj hluku na ulici 

Bystrická smerom z Bytčice do Rosiny.      



Ad 8: Občania žiadajú Mesto Žilina, aby zaradili do investičného plánu Mesta na rok 2019 

vybudovanie nového chodníka od kostola k bývalej konečnej MHD.  

Ad 9: Občania sa pýtali poslancov, kedy Mesto Žilina opraví chodníky okolo cesty 1/64. 

Chodníky sú v zlom technickom stave. 

Ad 10: Občania sa pýtajú, či je možné, aby sme mali v našej obci bankomat.  

Ad 11:Občania sa opakovane sťažovali na vodičov nákladných aut, 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 12 : Tí občania, ktorí nemajú trvalý pobyt v mestskej časti Bytčica a vlastnia rodinný dom, 

sa informovali, či majú nárok na komposter.  

Ad 13 : Kedy SVP vyčisti Bytčicky potok?                                    

Ad 14 : Občania žiadajú, aby Mesto Žilina požiadalo vlastníka vodného toku ,, RAJČIANKA„ 

o vyčistenie brehu. 

Ad 15 : Občania upozornili na suchú lipu v areáli ZŠ s MŠ Bytčica. 

Záver: 

Na záver poslanec Mgr. Anton Trnovec poďakoval občanom za ich účasť a stretnutie 

ukončil. Ďalšie stretnutie občanov sa bude konať v mesiaci október 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 27.09.2018 

 


