
Zápisnica č. 4/2016 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:    28.09.2016 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

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

20 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 28.09.2016 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: Občania upozornili na prerastené kríky ponad mostík, ktorý je pri ZŠ a MŠ. Chodia 
tadiaľ deti do MŠ a ZŠ.  Mostík je na konci ulice Štafenovský dvor.             

Ad 3: Občania upozornili na chýbajúcu dopravnú značku (prechod pre chodcov) pri 
potravinách JEDNOTA smerom zo Žiliny (Bytčické esíčko). 

Ad 4: Občania požiadali, aby sa doplnilo zrkadlo oproti  Hasičskej zbrojnice smerom do 
Žiliny. 

Ad 5: Občania požiadali, aby sa osadil jeden spomaľovací pás  na ulicu Chalúpkova.  

Ad 6:  Občania požiadali poslancov o umiestnenie spomaľovacieho pasu na ulicu A. Bielka. 

Ad 7: Pani Kariková informovala poslancov, ale aj obyvateľov, že od 1.10.2016 končí ako 
vyhlasovateľka v miestnom rozhlase. 

Ad 8:  Pani Zabadalová požiadala poslancov, aby zabezpečili umiestnenie dopravnej značky 
„Zákaz státia“  na ulici Dlhá (pod cintorínom). 



Ad 9:  Občania sa sťažovali, že sa nemôžu dostať ku kľúčom od domu smútku, na 
Katolíckom cintoríne. Občania sa pýtali, či je funkčný mraziaci box v dome smútku.    

. 
Ad 10:  Občania sa pýtali, kedy bude prebiehať revitalizácia parku pred kultúrnym domom 

v Bytčici. 

Ad 11: Občania upozornili na výtlky na ulici na Stanicu, za železničnou stanicou. 

Ad 19:Občania sa opakovane sťažovali na vodičov nákladných aut, ktorí porušujú vyhlášku, 
a chodia stále cez obec. Obyvatelia žiadajú, aby ODI-PZ začali vykonávať kontroly. 

Obyvatelia sa pýtajú, dokedy majú znášať aroganciu vodičov, ktorí nerešpektujú 
zákazové značky v obci.  Dochádza k poškodzovaniu súkromného majetku. 

 

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 november 16.11.2016 o 18,00h. 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 06.10.2016 


