Zápisnica č. 6/2017 Bytčica
z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6

Dátum:

20.09.2017

Miesto konania:

Bytčica, kultúrny dom

Prítomní:

Mgr. Anton Trnovec, Bc. Jozef Juriš, Ján Majerik (MP).
15 občanov.

Program:

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

Ad 1: Dňa 20.09.2017 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: Pani Žideková opätovne požiadala poslancov, aby odbor dopravy zabezpečil osadenie
dopravnej značky „ Prechod pre chodcov „ na Bytčickom esíčku.
Ad 3: Pani Žideková prízvukovala na nutnosť pravidelného kosenia verejného priestranstva,
z dôvodu možného rozmnožovania invazívnych rastlín.
Ad 4: Občania žiadali, aby príslušníci MP kontrolovali parkovanie v obci, a vyvodili dôsledky
k nedisciplinovaným vodičom.
Ad 5: Pán Broz požiadal poslancov, aby SSC odstránila dopravnú značku „Zákaz odbočenia
do ľava“ pri benzínovej pumpe smerom do mesta.
Ad 6: Pán Broz požiadal poslancov, aby Mesto Žilina vybudovalo pri Autobazáre priechod
pre chodcov.
Ad 7: Občania požiadali o informáciu, kedy Mesto Žilina bude prideľovať kompostéry.

Ad 8: Občania opätovne požiadali poslancov, aby Mesto Žilina odkúpilo Bytčický kaštieľ od
spoločnosti URPIN s.r.o.
Ad 9 : Občania chceli vedieť, kedy bude vybudované nové osvetlenie pod parkom na ulici Na
Stanicu a ulici Pod Dielce.
Ad 10 : Pri ZŠ z MŠ je poškodený kryt na elektrickom rozvádzači.
Ad 11: Občania požiadali poslancov, aby spoj MHD č.20 v ranných hodinách o 7,30 hod. bol
presmerovaný na sídlisko Solinky. Tento spoj využívajú žiaci základnej školy Limbová
a Gaštanová. Občania o tento podnet požiadali z dôvodu, že deti, ktoré idú do školy,
nemajú zabezpečený bezpečný prechod cez cestu na Obvodovej ulici na Solinkách.

Záver:
Na záver sa poslanci Mgr. Anton Trnovec, Bc. Jozef Juriš a Ján Majerík ( MP )
poďakovali občanom za ich účasť a stretnutie ukončili. Ďalšie stretnutie občanov sa bude konať
v mesiaci október 2017 o 18,00 hod. 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 06.10.2017

