
Zápisnica č. 1/2016 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:    27 .01.2016 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

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

45 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 27.01.2016 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: Pán Kasák požiadal poslancov, aby zabezpečili doplnenie verejného osvetlenia pred 
budovou JEDNOTY pri hlavnej ceste (vedľa mäsiarstva). 

Ad 3: Občania požadujú doplniť verejné osvetlenie do uličky, ktorá je spojnica medzi ulicou 
na Záchrastie a ulicou za Kostolom.   

Ad 4: Pán Senko upozornil poslancov, na veľké stromy v areáli bývalej škôlky, ktoré   

spôsobujú škodu na susediacich pozemkoch. Tieto pozemky patria súkromným 

vlastníkom, preto žiadame odbor Životného prostredia, o zaslanie výziev všetkým 

vlastníkom.   
 

 

 



Ad 5: Občania žiadajú, aby mesto zabezpečilo orezanie stromov v prímestskej časti Bytčica, 
ktoré spôsobujú škodu na súkromnom vlastníctve:  

 Konkrétne upozornili na ulicu Bystrická, kde padajú suché konáre na cestu, do dvorov 
a na strechy rodinných domov.  

 Na ulici Matúškova pri dome pána Majeríka je taktiež veľký orech, z ktorého padajú 
listy a konáre na cestu.  

 Pri Hasičskej Zbrojnici orezať veľkú lipu. 

Ad 6:  Občania sa sťažujú na nelegálne vypúšťanie fekálií do miestneho potoka na ulici 
Školský dvor. 

Ad 7:  Na ulici Bystrická občania požadujú umiestniť spomaľovače  ( retarder ) pred rodinný 
dom pána Valaška a pred ihrisko TJ - Tatran Bytčica. Taktiež umiestniť spomaľovač 
na ul. Chalúpkova pri rodinnom dome pani Kosnovskej. 

Ad 8:   Osadenie zrkadla na križovatke na rozhraní ul. Banícka a Bielka. 

Ad 9: Občania požiadali príslušníka MP p. Majeríka, aby bola zvýšená intenzita hliadok 
v prímestskej časti Bytčica, z dôvodu bezpečnosti občanov. 

Ad 10: Občania požiadali poslancov, aby zorganizovali stretnutie na mestskom úrade, za 
účasti vedúceho odboru dopravy Ing. Rolku, príslušníka ODI-PZ a sťažujúcich sa 
občanov. Stretnutie požadujú z dôvodu veľkej premávky na ulici z Bytčice do Rosiny, 
kde premávajú okrem osobných aut aj nákladné auta a autobusy, ktoré spôsobujú 
škodu na rodinných domoch.    

 

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 marec 09.03.2016 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 08.02.2016 


