
Zápisnica č. 4/2015 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   21.04.2015 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

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

37 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 21.04.2015 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: Nadstavenie kanalizačného poklopu na ceste 1/64 pri obchode JEDNOTA na dolnom 
konci.  

Ad 3: Na ulici Matúškova umiestnenie spomaľovača (Retardéra) – 2 ks.  

Ad 4: Pán Kobena nesúhlasí s odstránením dopravnej značky: Zákaz vjazdu. V prípade 
odstránenia dopravnej značky, žiada o umiestnenie spomaľovacieho retardéra. 

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

Ad 6: Pani Žideková upozornila na neporiadok, ktorý sa nachádza za plotom miestneho 
katolíckeho cintorína.. 

 
Ad 7: Občania upozornili na nefungujúci vodovod na katolíckom cintoríne. 
 



Ad 8: Pani Zubajová upozornila na neprejazdnú cestu na ulici Za kostolom. Obyvatelia 
parkujú osobné motorové vozidlá na ceste.  

 
Ad 9:  Chodník pred vstupom na katolícky cintorín je v zlom technickom stave.  
 
Ad10: Občania upozornili na výtlky v celej Bytčici.  
 
Ad11:  Občania žiadajú, aby na katolíckom cintoríne bola vybudovaná urnová stena (alebo 

urnový háj).  
 
Ad 12:  Pán Broz požiadal o opravu detského ihriska na dolnom konci.  
 
Ad 13: Pán Marček požiadal o informáciu, v akom stave je príprava rekonštrukcie hasičskej 

zbrojnice DHZ – Bytčica. 
 
Ad 14: Na záve,r pani Žideková oznámila občanom, že miestnosť pri KD bude zaradená ako 

denné centrum. 
 

 

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 13.05.2015 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 04.05.2015 


