
Zápisnica č. 4/2016 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:    29.06.2016 

Miesto konania:  Bytčica, kultúrny dom 

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

30 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 Ad 1: Dňa 29.06.2016 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 nesúhlasia s vyjadrením pána poslanca Cibulku, aby sa pozemok na 

Solinkách pri lesoparku využíval ako „venčovisko“. Privítali by doplnkovú športovú 

funkciu. 

Ad 3: Občania požadovali natočiť zrkadlo oproti Hasičskej zbrojnici smerom na Lietavskú 

Lúčku. 

Ad 4: Občania upozornili na nekvalitný nástrek farby na prechody pre chodcov v celej obci. 

Ad 5: Projekt AŽIŠ – p. Žideková pripomenula, že zo strany seniorov bola vznesená 

námietka súvisiaca s dopravným napojením na priľahlé komunikácie. 

Ad 6:  Pán Repkovský požaduje osadenie verejného osvetlenia pri jeho rodinnom dome č. 39 

na ulici Liesková. 

Ad 7: Občania podporili vydávanie RADNIČÝCH NOVÍN. 

Ad 8:  Pani Žideková požiadala poslancov, aby v prípade realizácie asfaltových povrchov 

bola zo strany mesta lepšia kontrola, hlavne kanalizačných vpustov. 

Ad 9:  Občania upozornili na zanesené odvodňovacie rošty na ceste 1/64 Bytčické- ESIČKO. 



            Cesta patrí SSC. 

Ad 10: Pani Solčanská upozornila na znížený prietok vody v Bytčickom potoku smerom od      

základnej školy k stanici ŽŠR. Osloviť SVP. 

Ad 11: Občania upozornili na výtlky na ulici na Stanicu. 

Ad 12: Ostrihanie živého plota medzi ulicami Banícka a Antona Bielka. 

Ad 13: Občania sa opätovne sťažovali na nepokosené pozemky v obci.  

Ad 14: Pani Zuziaková požiada poslancov, aby zabezpečili osadenie zábradlia na mostík 

ponad potok pri ulici Hatalová. 

Ad 15: Pani Babčaniková sa sťažovala na nelegálnu skládku smerom z Bytčice na Solinky.        

Pozemky patria NDS. Nelegálna skládka je aj pri kamenárstve GRANITI. 

Ad 16: Občania sa sťažovali na nepokosené pozemky pod katolíckym cintorínom. 

Ad 17: Občania upozornili, aby na ulici na Záchrastie bola vykopaná ryha v prípade dažďa, 

z dôvodu čoho tečie blato po ulici. 

Ad 18: Na ulici na Stanicu sa nachádza stará nefunkčná čistička. Preveriť možnosti jej 

likvidácie. 

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 september 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 Žiline, dňa 17.8.2016   

  

 


