
Zápisnica č. 1/2018 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   21.02.2018 

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 21.02.2018 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 výskyt divých sviň v okolí ZŠ z MŠ.           

Ad 3: P. Broz požiadal poslancov, aby mesto zabezpečilo posunutie dopravnej značky 

„Obytná zóna“ o 70 m smerom do obce.  

Ad 4: Občania sa pýtajú, kedy sa budú opravovať výtlky na ceste v Bytčici. Ulica na Stanicu 

je v dezolátnom stave. 

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

Denným centrom ,,Vyhradené pre ZŤP“.  

Ad 6:  Pani Žideková požiadala poslancov, aby mesto zabezpečilo meranie ovzdušia v našej 

obci. 

Ad 7: Občania žiadajú, aby pred večierkou p. Podolana bola osadená dopravná značka  

„Zákaz zastavenia“.     



 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, 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 žiadajú, aby mesto vybudovalo na evanjelickom cintoríne WC (TOI TOI). 

Ad 12 : Občania sa pýtali poslancov, či je možné, aby sa odčlenila MŠ Bytčica od ZŠ z MŠ    

Gaštanová. 

Ad 13 : Občania sa pýtajú, kedy mesto vybuduje v prímestskej obci Bytčica chýbajúcu 

kanalizáciu.  

Ad 14 : Občania sa pýtajú, komu patri pozemok medzi cestou na Stanicu a oplotením parku? 

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

kanalizačné rošty ( vpuste ).  

Ad 16 : 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 17 : Spoločnosť METROSTAV bude realizovať výstavbu Diaľničného privádzača Žilina-

Lietavská Lúčka. Obyvatelia z Bytčice sú kategoricky proti, aby spoločnosť METROSTAV 

využívala mestské komunikácie v Bytčici na výstavbu Diaľničného privádzača . 

OBČANIA SA PÝTAJÚ: 

 Boli predložené mestu statické posudky miestnych komunikácií ? 

 Mesto Žilina súhlasí s vedením dopravy po prístupových komunikáciách v našej obci ? 

 Mestu Žilina bol predložený schválený organizačný plán výstavby predmetnej stavby ? 

 Je pravda, že po mestských komunikáciách v Bytčici by prešlo 50 000 nákladných aut 

jedným smerom tam, a 50 000 naspäť na stavbu? 

Ad 18 : Odkalisko Rosina – Bytčica znečisťuje obec Bytčica. Občania žiadajú, aby Teplárenská 

spoločnosť v Žiline zabezpečila meranie ovzdušia a rozbor vody občanom, ktorí vlastnia 

studne. Občania sa obávajú, že voda je kontaminovaná, a na základe toho žiadajú vykonať 

rozbor vody aj v Bytčickom potoku. 

Ad 19 : 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 Ján Majerík ( MP ) poďakovali občanom za 

ich účasť a stretnutie ukončili. Ďalšie stretnutie občanov sa bude konať v mesiaci apríl 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 05.03.2018 

 


