
Zápisnica č. 1/2017 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   25.01.2017 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec, Jozef Juriš, Ján Majerik (MP).  

31 občanov. 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 25.01.2017 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 požaduje informáciu, prečo športová hala na Bôriku (korytnačka) nie je 

už roky v prevádzke.             

Ad 3: Pán Mrva na stretnutí občanov podal informáciu poslancom a obyvateľom, že v roku 

2015 vozila Žilinská Teplárenská a.s. popolček z odkaliska cez Bytčicu na neurčené 

miesto. O tejto informácii občania v našej obci neboli informovaní. Na základe tejto 

skutočnosti sú občania proti tomu, aby sa popolček v budúcnosti vyvážal cez našu obec.  

Ad 4: Pán Mrva sa pýtal poslancov, či cesta medzi Rosinou a Bytčicou je skolaudovaná, či má 

vlastníka a kedy  ju vlastník nadobudol. 

Ad 5: Z dôvodu nedostatku hrobových miest na katolíckom cintoríne v Bytčici, občania 

žiadajú o predĺženie cintorína. 

 



Ad 6:  Občania, ktorí bývajú na ulici Na Stanicu, žiadajú poslancov, aby zabezpečili 

umiestnenie dopravnej značky ,,Zákaz státia“, z dôvodu vykonávania letnej a zimnej 

údržby a odvozu komunálneho odpadu.  Uvedenú ulicu využívajú zamestnanci Carmelu 

Auto s.r.o. ako parkovisko.  

Ad 7: Občania žiadajú vybudovať kanalizáciu na ulici Na Stanicu. 

Ad 8: V Bytčici sú dve ulice Na stanicu, ktoré pretína Bytčický potok. Občania žiadajú 

prepojenie týchto dvoch ulíc premostením Bytčického potoka. 

Ad 9 :  Pán Marček požiadal poslancov, aby zabezpečili lepšie osvetlenie prechodu pre 

chodcom pri kostole. Jestvujúce svetlo nedostatočne osvetľuje prechod pre chodcov, 

príčinou čoho sú už dve dopravné nehody na tomto prechode. 

Ad 10: Pán Marček požiadal poslancov, aby spoločnosť Žilbyt, s.r.o upravila okolie okolo 

domu smútku na katolíckom a evanjelickom cintoríne. Dom smútku na katolíckom 

cintoríne je v deň pohrebu nevykúrený. Občania žiadajú o nápravu. 

Ad 11: Pán Schneider sa sťažoval na správanie miestnych občanov, ktorí odhadzujú odpadky 

a staré vence na jeho pozemok susediaci s cintorínom. Žiada doplniť kontajner aj na 

druhý koniec cintorína. 

Ad 12:  Pán Schneider, požiadal poslancov, aby informovali spoločnosť Žilbyt, s.r.o. 

o skutočnosti, že spoločnosti, ktoré zabezpečujú výkopové práce, vyhadzujú hlinu 

z vykopaného hrobu na jeho pozemok, ktorý je v susedstve cintorína.   

Ad 13: Členovia DHZ-Bytčica požiadali poslancov, aby im zabezpečili pozemok, kde bude 

umiestnená betónová garáž na parkovanie protipožiarneho vozíka.  

Ad 14: Pán Broz požiadal poslancov o výmenu kontajnera na separovaný odpad, ktorý je 

poškodený. 

Ad 15: Pán Marček požiadal poslancov, aby zabezpečili nádobu na posypový materiál na ulicu 

Matúškova.  

  

 

 

 

 

 

 

 



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 v mesiaci 

marec 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 06.02.2017 

 


