
Zápisnica č. 7/2015 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   23.09.2015 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec, Jozef Juriš.  

60 občanov. 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 23.09.2015 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. 

Poslanci pozvali predsedu JRD - Brezová pána Minarčíka, aby na úvod informoval 

občanov o nových nájomných zmluvách na pôdu medzi občanmi a JRD – 

Brezová . 

            

Podnety občanov: 

Ad 2: Občania požadovali, aby správca verejného osvetlenia prekontroloval verejné 

osvetlenie a vymenil vypálené svetla.  

Ad 3: Občania upozornili na tečúcu vodu na katolíckom cintoríne, ktorá sa nachádza 

v zadnej časti domu smútku.  

Ad 4: Občania opakovane upozornili na chýbajúce verejné osvetlenie na ulici Na stanicu 

smerom ku bytovke pod parkom. 

Ad 5: Občania požadujú, aby sa na ulici Matúškova orezali stromy, z dôvodu padajúcich 

konárov na cestu.  

- P. Potočiarová upozornila, aby sa vyčistila priekopa okolo cesty 1/64. 



- P. Potočiar požadoval informáciu, kedy bude odkanalizovaný dolný koniec Bytčice 

okolo cesty 1/64. 

- P. Kasák upozornil na neprehľadnú cestu pri kostole, z dôvodu vysokých stromov.    

-  

Ad 6: Občania opakovane upozornili na pretrvávajúci problém. Cez obec smerom do Rosiny 

si vodiči nákladných automobilov skracujú cestu. Sú tam tri zákazové značky, ktoré 

vodiči vôbec nerešpektujú. Na uvedený problém upozornil aj predseda JRD Brezová 

pán Minárčik, a uviedol, že cestu v minulosti vybudovalo JRD Brezová.  

 

Ad 7:  Poslanci informovali občanov, že v mesiaci október od 12.10.2015 do 19.10.2015 budú 

rozmiestnené veľkokapacitné kontajnery. 

 

Ad 8: Poslanci za volebný obvod č. 6 Bytčica, Mojšova Lúčka, Trnové a Rosinky žiadajú, aby 

správca cintorínov orezal a upravil živý plot pred domom smútku v Bytčici.   

     

Ad 9 : Občania opakovane sa pýtali, kedy budú na ulici Matúškova spomaľovače? 

 

Ad 10 : Obyvatelia Bytčice odsúhlasili názov novej ulice KUBELÍKOVÁ. 

 

 

 

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 v mesiaci október 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 Žilne dňa 28.09.2015 


