
Zápisnica č. 1/2020 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   26.02.2020 

Miesto konania:  DC KD Bytčica 

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec,   

13 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 26.02.2020 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: Poslanci MZ v Žiline Anton Trnovec a Jozef Juriš skonštatovali, že odpovede na 

podnety občanov v zápisniciach z roku 2019 sú nedostačujúce. Prosíme 

prednostu MsÚ Ing. Michala Bergera, aby upozornil vedúcich odborov na 

dôkladnejšie  a podrobnejšie odpovede, ktoré môžeme občanom  tlmočiť. 

Ad 3: Občania upozornili poslancov na padajúce konáre so stromov z areálu Bytčického 

Kaštieľa. Dochádza k poškodzovaniu súkromného majetku u občanov, ktorí bývajú 

v susedstve parku. Konáre a stromy ohrozujú aj školsky areál, kde sa pohybujú deti 

v MŠ a ZŠ.  

Ad 4: Občania upozornili poslancov na poškodene spomaľovače po zimnej údržbe   

(retardery) v mestskej časti Bytčica. Treba vykonať obhliadku a údržbu 

spomaľovačov. 

Ad 5: Občania sa pýtajú poslancov, kto spravuje Kultúrny dom v našej obci? Dňa 

25.02.2020 JAS spolu s našimi poslancami organizovali fašiangovú zábavu 



(pochovanie basy). Priestory boli zatuchnuté, a bola tam zima. V hlavnej sále sa 

nachádzajú tri ohrievače, ktoré majú byť v plnej prevádzke. Tieto ohrievače boli 

počas akcie nefunkčné, a občania sedeli v kabátoch.     

Ad 6:  Občania sa pýtajú, kedy sa začne realizovať nové parkovisko pri bytovom dome a ZŠ 

v mestskej časti Bytčica?  

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

ZVL). Občania podpísali zmluvy o budúcich zmluvách nášmu poslancovi, ktorý ich 

odovzdal v mesiaci december 2019 do podateľne na MsÚ. Prosíme, aby odbor 

investičný pripravil územne a stavené povolenie k realizácii stavby pre spoločnosť 

SEVAK. Ďakujeme za skoré vybavenie našich žiadosti.      

Ad 8: Kedy budeme mať nový chodník popri ceste 1/64 smerom od kostola k bývalej 

konečnej MHD. Už rok sa nachádza pracovný materiál na investičnom MsÚ. 

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 pýtajú, kedy budú nové zástavky MHD v mestskej časti 

Bytčica?   

Ad 12: Občania žiadajú, aby SSC, ktorej patrí cesta 1/64, posunuli dopravnú značku ,, 

Priechod pre chodcov“ tak, aby vodiči, ktorí vchádzajú do zákruty, vedeli, že za 

zákrutou sa nachádza priechod pre chodcov. Spomínaný priechod pre chodcov sa 

nachádza pri súkromnej firme HEO. 

Ad 13:  Občania sa opakovane sťažujú na vodičov, ktorí nedodržujú maximálnu povolenú 

rýchlosť cez našu obec Bytčica po ceste 1/64. Žiadame, aby ODI PZ vykonávali 

kontrolu merania rýchlosti v našej obci. 

Ad 14:  Občania sa sťažovali na chýbajúce parkovisko pri Katolíckom cintoríne. 

Ad 15:  Občania sa sťažovali, že sú často plné koše na separovaný odpad. Žiadame, aby boli 

vyprázdňované častejšie.  

Ad 16:  Občania sa zaujímajú, kde si môžu vypočuť staršie oznamy, ktoré sa vyhlasujú 

v miestnom rozhlase v mestskej časti Bytčica.    

  

  

 



 

Záver: 

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

ukončil. Ďalšie stretnutie občanov sa bude konať v mesiaci apríl 2020. Všetky podnety budú 

odoslané prednostovi mestského úradu, ktorý ich následne pridelí kompetentným vedúcim 

odborov MsÚ v Žiline.  

 

Zapísal: 

Mgr. Anton Trnovec                                                   

V Žilne dňa 03.03.2020 

 


