
Zápisnica č. 1/2021 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   23.06.2021 

Miesto konania:  Bytčica, priestory DC  

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec 

22 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 23.06.2021 sa v budove Kultúrneho domu v Bytčici uskutočnilo stretnutie 

s občanmi. Na úvod poslanec informoval občanov, ktoré body z minulého stretnutia boli 

splnené, a ktoré sú ešte v procese riešenia.  

Podnety občanov: 

Ad 2: Občania žiadajú opraviť kanalizačný vpust na ulici Na Záchrasti smerom na ul. Za 

kostolom.          

Ad 3: Občania žiadajú opraviť chodník na ul. Na Záchrasti.  

Ad 4: Občania žiadajú odbor životného prostredia, aby identifikovali vlastníkov 

nepokosených pozemkov a poslali im výzvy. Pozemky sú neudržiavané a tvoria sa tam 

čierne skládky. 

Ad 5: Občania žiadajú Mesto Žilina, odbor dopravy, o zrušenie dopravnej značky ,, Zákaz 

vjazdu“ na ulicu Bystrická. Občania žiadajú, aby sa ul. Bystrická v tomto úseku 

zjednosmernila od cesty 1/64. 

Ad 6: Občania žiadajú, aby mesto Žilina vybudovalo na ul. Na Záchrastie otoč, kde sa budú 

môcť otáčať vozidla, ktoré zabezpečujú letnú a zimnú údržbu, a vozidlá T+T.      

Ad 7: Občania žiadajú odbor životného prostredia o umiestnenie  VKK celoročne v našej 

mestskej časti.   



Ad 8: Občania žiadajú vedenie Mesta Žiliny o obojsmerné uzatvorenie cesty z Bytčice do 

Rosiny a späť. Súhlasia s tým, aby cesta slúžila len pre záchranné zložky. 

Ad 9 :  Občania žiadajú Mesto Žilina o vybudovanie prístupovej cestu k pozemkom, ktoré sa 

nachádzajú pri ceste z Bytčice do Rosiny. Po vybudovaní novej cesty smerom do 

Rosiny došlo k navýšeniu novej cesty, a majitelia pozemkov sa nemôžu dostať 

k svojim pozemkom. 

Ad 10: Občania žiadajú Mesto Žilina o vybudovanie nového chodníka popri ceste 1/64. 

Občania, ktorí idú z ul. Matúškova k zástavke MHD, sú ohrozený vozidlami, ktoré idú 

po ceste 1/64. 

Ad 11: Občania žiadajú osadiť dopravnú značku ,,Zákaz vjazdu všetkým motorovým 

vozidlám“ z Bytčice do Rosiny a späť. 

Ad 12:  Občania žiadajú informáciu, prečo sa v minulosti posunulo katastrálne územie Bytčica 

smerom zo Soliniek až za cestu Obvodová.  

Ad 13: Občania žiadajú vedenie Mesta Žiliny,  aby zabezpečilo znovu navrátenie časti Žilina- 

Juh za METROM ( Hlinisko ) do volebného obvodu č. 6 - Bytčica. Občania, ktorí tam 

bývajú, majú trvalý pobyt Bytčica, táto časť je v katastrálnom území Bytčica, ale volia 

poslancov za obvod Solinky. 

Ad 14: Občania, žiadajú Mesto Žilina, aby predĺžili katolícky cintorín. V dnešnej dobe je 

cintorín plný a obyvatelia sa nechcú dať pochovať mimo obec. Chcú byť pochovaný 

vo svojej rodnej obci, kde sa narodili a prežili celý svoj život. 

Ad 15: Občania žiadajú osvetliť katolícky a evanjelický cintorín. 

Ad 16: Občania sa pýtajú, prečo spol. METROSTAV nevyreguloval Bytčický potok smerom 

od diaľničného privádzača až do obce. Pri výstavbe privádzača sa zviedla voda 

z cestného telesa do vodného toku. Občania sa obávajú podmývaniu svojich 

pozemkov.  

 Záver: 

Na záver poslanec Mgr. Anton Trnovec poďakoval občanom za ich účasť a stretnutie 

ukončili. Všetky podnety budú odoslané prednostovi mestského úradu, ktorý ich následne 

pridelí kompetentným vedúcim odborov MsÚ v Žiline.  

Zapísal: Mgr. Anton Trnovec                                                   

V Žilne dňa 22.08.2021 


