
Zápisnica č. 2/2020 Bytčica 

z rokovania občianskeho výboru volebného obvodu č. 6 

 

Dátum:   23.09.2020 

Miesto konania:  DC KD Bytčica 

Prítomní:  Mgr. Anton Trnovec    

15 občanov 

 

Program:  1. Otvorenie 

2. Podnety občanov 

                                    3. Informácia poslancov 

                                    4. Záver 

 

 Ad 1: Dňa 23.09.2020 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: Občania sa sťažovali na vyhlasovanie v rozhlase, ktoré je nezrozumiteľné. Hovorené 

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

Ad 3: Občania nahlásili neporiadok pri košoch na textil pri Katolíckom cintoríne.  Šatstvo je 

rozhádzané okolo zbernej nádoby na textil. 

Ad 4: Občania sa sťažovali na rozkopané ulice a chodníky, ktoré sú z dôvodu realizácie 

optických káblov nedokončené. Chodníky a miestne komunikácie sú majetkom Mesta 

Žilina.   

Ad 5: Kedy bude v našej obci vyregulovaný potok?  Po posledných dažďoch došlo k vyliatiu 

koryta.   

Ad 6:  Občania na stretnutí s poslancami  prejavili záujem o vrecovaný separovaný zber 

odpadu, ako je v susedných mestských častiach ( Závodie a Bánova ). Za akých 

podmienok môžeme mať tento vrecovaný zber v našej obci?  



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

Ad 8: Občania sa pýtajú, kedy bude osvietený chodník z Bytčice na Solinky. Chodník 

využívajú deti, ktoré navštevujú ZŠ Gaštanová a Limbová.  

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

Poklopy robia hluk, v tesnej blízkosti sú rodinné 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.  

Ad 11: Občania žiadajú, aby aj v našej obci boli vymenené zástavky MHD.  

Ad 12: Občania žiadajú osadenie dopravnej značky pri večierke Podolán ,,Zákaz 

zastavenia“.   Pri večierke je priechod pre chodcov, ktorý je blokovaný parkujúcimi 

autami.   

Ad 13 : Občania žiadajú, aby boli v dostatočnom predstihu vyhlasované oznamy, kedy bude 

odstávka vody, plynu alebo elektriny.    

Ad 14 :  Občania sa pýtajú, kedy mesto Žilina vybuduje verejné osvetlenie na ulici Kubeliková 

a Na Stanicu.   

Ad 15 : Občania na poslednom stretnutí s poslancami, požiadali poslancov, aby odbor dopravy 

preznačil križovatku Antona Bielka a Banícka. Navrhujeme, aby bola hlavná cesta 

Antona Bielka. 

Ad 16 : Občania sa pýtajú, kedy sa budú v našej obci opravovať výtlky. 

Ad 17 : Občania žiadajú o doplnenie verejného rozhlasu ( hniezda ) na ulicu Matúškova.  

  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 02.11.2020 

 


