
Výbor č. 6 Mestského zastupiteľstva v Žiline 

Ing. Jozef Juriš, MBA, tel. 0905 267 951, e-mail: jurisza@vekam.sk 

Mgr. Anton Trnovec, tel. 0917 176 992, e-mail: atrnovec@gmail.com 

 
Zápisnica  

zo zasadnutia Výboru č. 6 

stretnutie poslancov – mestská časť Bytčica   

dňa 01.02.2023 o 17.00 hod. v priestoroch Denného centra Kultúrneho domu v Bytčici sa 

uskutočnilo zasadnutie Výboru č. 6 Mestského zastupiteľstva v Žiline (ďalej len „výbor“) za 

účasti poslanca Mgr. Antona Trnovca, poslanca Ing. Jozefa Juriša MBA, zástupcu mestskej 

polície p. Tomašca, vedúceho Odboru správy verejného priestranstva a životného prostredia 

RNDr. Radoslava Vozárika, asistentky výboru mestskej časti Ing. Evy Kadnárovej a 47 

občanov. 

 

Program stretnutia: 

 

1/ investície vo volebnom období 2018-2022 

2/ investície na volebné obdobie 2022 – 2026 

3/ diskusia 

4/ ukončenie 

 

Na úvod stretnutia poslanec Anton Trnovec privítal všetkých prítomných informoval, že dňa 

18.02.2023 DHZ organizuje „Fašiangový sprievod“ a dňa 21.02.2023 organizuje JAS Bytčica 

spoločenskú akciu „pochovávanie basy“. Zároveň ich oboznámil s investíciami vo volebnom 

období 2018 – 2022 a tiež s plánom investícií na obdobie 2022 - 2026.  

V súčasnej dobe je v mestskej časti Bytčica pokrytie optikou približne 85 %, čo je 

nedostatočné. Slovak Telekom plánuje v budúcnosti dobudovať optiku v celej mestskej časti 

Bytčica.  

Bude financovaná modernizácia Materskej školy, z operačného programu bude použitých 

380 000,- € a ostatné pokryje mesto Žilina. 

Na zariadenie kultúrneho domu je vyčlenených 28 000,- €. 

Mesto Žilina vysúťažilo spoločnosť, ktorá vykoná odvodnenie ulice Štaffenovský dvor v sume 

21 000,- €. Zmluva je podpísaná.  

Správa verejného osvetlenia prešla pod spoločnosť Technické služby mesta Žilina. 

 

1/ investície vo volebnom období 2018 – 2022: 

➢ zriadenie nového parkoviska pri ZŠ s MŠ, na ulici Na Stanicu v hodnote 149 000,-  € 
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➢ rekonštrukcia vodovodu v hodnote  800 000,- € 

➢ asfaltovanie miestnych komunikácií v sume 169 000,- €  

➢ modernizácia Materskej školy - bola vyhotovená projektová dokumentácia v sume 

10 000,- €   

➢ bola vykonaná čiastočná rekonštrukcia kultúrneho domu 

➢ bol podporovaný šport a kultúrno-spoločenské akcie v mestskej časti 

 

2/ investície na volebné obdobie 2022 – 2026: 

➢ vybudovať jednosmernú mestskú komunikáciu popri diaľničnom privádzači smerom 

z Rosiny na križovatku Solinky, súčasťou, ktorej by bol jeden pruh pre cyklistov 

➢ vybudovať parkovisko na ulici Pažite 

➢ vybudovať verejné osvetlenie na ulici Kubelíková a ulici Na Stanicu smerom k ZŠ 

a MŠ 

➢ modernizácia detského mobiliáru v areáli ZŠ a MŠ 

➢ vybudovať chýbajúcu kanalizáciu na ulici Na Stanicu 

➢ vybudovať nový chodník popri ceste 1/64 od kostola smerom k bývalej konečnej 

MHD 

➢ zrekonštruovať zástavky MHD 

➢ zabezpečiť kamerový systém v MČ Bytčica 

➢ vybudovať urnovú stenu na evanjelickom cintoríne 

➢ vykúpenie pozemkov a predĺženie katolíckeho cintorína 

➢ regulácia vodného toku v Bytčici podľa etapizácie 

➢ rekonštrukcia kultúrneho domu v MČ Bytčica 

➢ vybudovať nový chodník a prepojiť lávkou ul. Na stanicu I. s ul. Na Stanicu II 

Požiadavky sú usporiadané podľa priorít a požiadaviek občanov za predchádzajúce volebné 

obdobie. 

 

4/ diskusia 

Občan vyjadril nespokojnosť so zjednosmernením ulíc Ametystová, Berylová, Smaragová 

a Granátová. Premávka je neúnosná a autá jazdia rýchlo. Vyjadril požiadavku, aby bolo 

osadené dopravné značenie – obytná zóna, kde by bola značka s max. rýchlosťou 20km/hod.. 

Aby mohli jazdiť autá len občanov, ktorých nehnuteľnosti sa nachádzajú v lokalite do 100 

metrov. Občan vyjadril presvedčenie, že mesto Žilina nemá záujem toto riešiť. 

Občania žiadajú osadiť dopravnú značku „zákaz vjazdu“  na ulici Ametystová  a ulici Berylová 

s dodatkovou tabuľou „vjazd povolený len pre obyvateľov MČ Bytčica“. Žiadajú zrušenie 

jednosmeriek a dopravu vyriešiť iným spôsobom. Navrhujú, aby z Rosiny bola cesta napojená 

do mesta okolo diaľničného privádzača. Občan informoval, že denne prejde 3 500 vozidiel cez 

ulicu Berylovú. 

 

RNDr. Vozárik informoval, že projektová dokumentácia mala 2 varianty: 

1. Cesta medzi Bytčicou a Rosinou sa uzavrie. Túto variantu neodsúhlasil Okresný 

dopravný inšpektorát. 

2. Dňa 23.8.2022 sa konalo stretnutie na MsÚ, ktorého sa zúčastnili zástupcovia mesta  

Žilina, zástupcovia ODI PZ, zástupcovia občanov a poslanec za MČ Bytčica. Na 



stretnutí sa dohodlo, že zástupcovia občanov doložia podpisy so súhlasom 

zjednosmernením ulíc Ametystová, Berylová, Smaragdová a Granátová. 

Občania sa dohodli, že podajú do podateľne petíciu o zrušenie zjednosmernenia ulíc. Vedenie 

mesta zorganizuje stretnutie za účasti vedenia mesta, poslancov za MČ Bytčica a obyvateľov 

dotknutej časti. 

-  Na ulici A. Bielka spoločnosť SEVAK zrealizovala rekonštrukciu vodovodu. Občania 

žiadajú o dosypávanie výtlkov kameninovou drťou. 

 

-  Občan upozornil na poškodený kanalizačný poklop na ulici A Bielka.  

 

- Vozidlá, ktoré zabezpečovali výstavbu diaľničného privádzača, neoprávnene používali 

ulicu A. Bielka  a obyvatelia žiadajú ju v celej šírke a dĺžke vyasfaltovať.  

 

-  Občan sa pýta, kedy bude v prevádzke sála kultúrneho domu, v prípade organizovania 

spoločensko- kultúrnych podujatí. 

 

- Občania chcú majetkovoprávne vysporiadať pozemky pod parkoviskom pri TJ 

TATRAN Bytčica.  

 

-  Občania sa informujú, prečo v dome smútku nie sú funkčné toalety.  

 

- Občan na ulici Chalupkova požaduje výmenu spomaľovača za iný typ, nakoľko 

spôsobuje hlučnosť. Výmena mu bola prisľúbená po navýšení finančných prostriedkov 

v rozpočte mesta. 

 

-  Občan sa sťažuje na pristavené autá  na konci chodníka ulice Chalupkova. Ľudia 

musia obchádzať autá a tým pádom vchádzajú do jazdnej dráhy idúcim vozidlám, čo je 

nebezpečné. Je potrebné dokončiť chodník z ulice Chalupkova na ulicu Hatalova. 

 

-  Za zástavkou MHD na ulici Chalúpkovej a ulici Na Záchrastí parkujú autá, ktoré bránia 

plynulému prechodu chodcom na zástavku MHD. 

 

-  Občania požadujú vybudovať nový chodník popri ceste na ulici Bystrická na katolícky 

cintorín. 

 

-  Občania žiadajú vymeniť spomaľovací pás na ulici Antona Bielka za menej hlučný.  

 

-  Občan žiada osadiť stacionárny merač rýchlosti na ulici Antona Bielka.  

 

- Občan upozornil na neoprávnene osadené obrubníky na ulici Chalupkovej, ktoré 

občania žiadajú odstrániť. Je potrebné vykonať  obhliadku. 

 

- Občania žiadajú umiestnenie spomaľovačov na ulici Bystrická, nakoľko sa tam 

nenachádza chodník a vozidlá jazdia vysokou rýchlosťou. Je potrebné uvedenú 

skutočnosť preveriť. 

 

-  Kedy sa uskutoční modernizácia zastávok MHD v MČ Bytčica. 

 

- Občania žiadajú, aby mesto Žilina upozornilo výzvou všetkých vlastníkov pozemkov, 

ktorí sa o svoje nehnuteľnosti nestarajú a nekosia ich. 



 

-  Občan upozornil, že je potrebné v zimnom období robiť zimnú údržbu na všetkých 

komunikáciách a chodníkoch v MČ Bytčica. 

 

- Občan požaduje, aby ulica Hatalová za COOP Jednota bola vyasfaltovaná 

a upozorňuje na skutočnosť, že mostík cez miestny potok je v zlom stave. 

 

4/ ukončenie 

Na záver poslanec Trnovec poďakoval za účasť na stretnutí, ktoré následne ukončil. 

 

Zapísal: Ing. Eva Kadnárová – asistentka výboru mestskej časti – Výbor č. 6 

Overil: Mgr. Anton Trnovec – poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 

6  

 

 


