
Zápisnica č. 5/2017 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   28.6.2017 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

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

17 občanov. 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 28.06.2017 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: Občania sa informovali, kedy bude živicový spomaľovač pri areáli TJ - Bytčica.             

Ad 3: Občania požiadali poslancov, aby štátna polícia merala rýchlosť na ulici Matúškova.  

Ad 4: Občania sa pýtali poslancov, kedy sa bude realizovať pokladanie optických káblov v 

Bytčici. 

Ad 5: Občania upozornili na nefunkčný rozhlas č. 45, 52. 

Ad 6:  Občania opätovne požiadali poslancov, aby SSC vyčistila upchaté odvodňovacie rošty   

na ceste 1/64.  

Ad 7: Občania žiadajú, aby na ceste 1/64 štátna polícia merala rýchlosť.   

 Ad 8: Občania upozornili poslancov, aby Žilinské komunikácie vyčistili zberače na dažďovú 

vodu v Bytčici. 



Ad 9 : Občania požiadali poslancov, aby dali opraviť dva kanalizačné poklopy na ulici Na 

Stanicu.  

Ad 10 : Občania požiadali poslancov, aby sa doplnil rozhlas na ulici Matúškova a na ulici Na      

Stanicu.  

Ad 11 : Občania prejavili veľký záujem o vybudovanie detského ihriska v Bytčici. 

Ad 12 : Občania sa informovali, kedy sa začnú budovať v Bytčici nové urnové steny.  

Ad 13 : Občania prejavili záujem, aby sa MZ konalo aj v mestských častiach.    

Ad 14 : Občania sa pýtali poslancov, prečo sa kosí v meste častejšie ako v mestských častiach.  

 

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   

september 2017 o 18,00 hod. 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 06.06.2017 

 


