
Zápisnica č. 5/2019 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   25.09.2019 

Miesto konania:  DC KD Bytčica 

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec,  Mgr. Martin Matejka, Ján Majerik -MP  

22 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 25.09.2019 sa v priestoroch Denného centra Bytčica 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 sa sťažovali na nezrozumiteľné vyhlasovanie v miestnom rozhlase. Hovorené 

slovo nepočuť,  hudba hrá silno. Občania žiadajú o nápravu.         

Ad 3: Občania nahlásili rozhádzané oblečenie pri zberných kontajneroch na textil pri 

Katolíckom cintoríne. 

Ad 4: Občania nahlásili stavebný materiál (sutina) v tesnej blízkosti vodného toku pri 

Hasičskej zbrojnici. Žiadame poslancov, aby zabezpečili odstránenie stavebného 

odpadu.  

Ad 5: Občania sa pýtajú poslancov, kto spravuje Kultúrny dom v našej obci. Toalety na 

prízemí sú dlhodobo poškodené a neplnia svoj účel. 

Ad 6:  Občania žiadajú vedenie Mesta Žilina o vypracovanie VZN, v ktorom sa nastavia 

podmienky tak, aby sa každý vlastník pozemku staral o svoju nehnuteľnosť.  

Ad 7: Občania sa pýtajú, kedy bude kanalizácia na ulici Na Stanicu (smerom k bývalej ZVL).      



Ad 8: Občania sa pýtajú, ako sa majú dostať naše deti z Bytčice do ZŠ Gaštanová a Limbová. 

Po poslednej búrke bola cesta a chodník popod premostenie diaľničného privádzača 

smerom na Solinky zatopená. Žiadame, aby bol vybudovaný nadchod ponad 

Diaľničný privádzať, ktorý križuje bývalú cestu smerom z Bytčice na Solinky. Ak nie 

je možné vybudovať nadchod, žiadame, aby boli osadené semafory a priechod pre 

chodcov tak, ako je na ceste 1/64 (úsek okolo firmy Stavomontáže). 

Ad 9: Občania nahlásili uvoľnené kanalizačne poklopy na ceste 1/64 pri Združenej škole. 

Poklopy robia hluk, v tesnej blízkosti sú rodinne domy. 

Ad 10 :  Občania žiadajú, aby Mesto Žilina vybudovalo chodník z ulice Antona Bielka smerom 

do Žiliny k zástavkám MHD, ktoré sú popri ceste 1/64 (cesta popod bytovky). 

Ad 11: Občania sa opakovane sťažovali na zlý stav Bytčického potoka. Obyvatelia z ulice 

Hatalová žiadajú vedenie Mesta Žilina a zástupcov SVP, aby sa uskutočnilo stretnutie 

priamo pri vodnom toku na ulici Hatalová.  

Ad 12: Občania žiadajú, aby aj v našej obci boli vymenené zástavky MHD.  

 

 Záver: 

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

ukončil. Ďalšie stretnutie občanov sa bude konať v mesiaci november 2019. Všetky podnety 

budú odoslané prednostovi mestského úradu, ktorý ich následne pridelí kompetentným vedúcim 

odborov MsÚ v Žiline.  

 

Zapísal: 

Mgr. Anton Trnovec                                                   

V Žilne dňa 30.09.2019 

 


