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VÁŠ POSLANEC
Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec,
Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie

Milí priatelia,
Po skončení štvorročného volebného cyklu sa Vám opäť prihováram ako kandidát na poslanca
mesta Žilina za náš obvod č.8. Za
tento čas, čo som bol poslancom,
sa v našom obvode veľa vecí
podarilo vybudovať, opraviť a projekčne pripraviť na realizáciu v
blízkom období rokov 2022 až
2026.
Počas celých 4 rokov som sa
aktívne stretával s viacerými z Vás
na mieste, kde sa vyskytoval
nejaký konkrétny problém (prípadne bola potrebná nová investícia
alebo právna pomoc), ako aj na
pravidelných stretnutiach poslancov s obyvateľmi. Vždy som
pristupoval k práci poslanca
úprimne a s maximálnym nasadením tak, aby boli obyvatelia v čo
najväčšej miere spokojní a rovnako som vždy bojoval na mestskom
zastupiteľstve spolu s kolegami
poslancami z nášho obvodu, aby
sme získali čo najväčšie finančné
prostriedky a podporu na realizáciu a uspokojenie čo najviac
Vašich požiadaviek a investičných
projektov v našom volebnom
obvode. Ak som niekoho pri riešení poslaneckých úloh a povinností
urazil, nebolo to úmyselne a touto
cestou sa chcem všetkým, koho
som sa mojimi názormi dotkol,
ospravedlniť.
Je pravdou i to, že nie všetko sa
podarilo, ako sme si naplánovali a
ako by sme chceli, a preto mám
veľké odhodlanie a motiváciu

V oblasti bezpečnosti, školstva, detí,
mládeže a športu sa zrealizovalo:
•

osadenie viacerých spomaľovacích prahov,
cestných zrkadiel, dopravných značiek na
spomalenie rýchlosti alebo označenie zóny,
doplnenie bezpečnostných kamier v areáli ZŠ
Budatín, vybudovanie bezpečnostného
cestného ostrovčeka pri výjazde z Budatína
smer mesto – centrum,

•

zrekonštruovať nádvorie ZŠ v Budatíne s
maľbami a hrami pre deti, kde pribudol aj malý
park, ktorý je možné využívať na vyučovanie a
popoludní je prístupný pre všetkých
obyvateľov,

•

po 20 rokoch sa podarilo doriešiť prevod časti
pozemku pod ZŠ Budatín pri telocvični zo
štátu na mesto Žilina, kde sa aktuálne rieši
príprava výstavby multifunkčného ihriska
(realizácia 2023 – 2026),

•

kompletná výmena palubovky vo veľkej
telocvični,

•

vybudovať v areáli ZŠ v Budatíne workoutové
ihrisko, ktoré je popoludní prístupné pre
všetkých obyvateľov,

•

vybudovať na ihrisku v Zádubní workoutové
ihrisko,

•

workoutové ihrisko v Zástraní vedľa Domu
kultúry – realizácia október/november 2022,

•

čiastočná rekonštrukcia detského ihriska za
pamätníkom J. M. Hurbana,

•

rekonštrukcia sociálnych zariadení v MŠ
Budatín,

•

vyasfaltovanie areálu MŠ Budatín, MŠ
Zádubnie, MŠ Zástranie,

•

zateplenie MŠ Zástranie, úprava okolia budovy
MŠ, výmena bezpeč. schodiska, zateplenie MŠ
Zádubnie.

Zrealizované nové investície, opravy
a rekonštrukcie:
•

kompletná rekonštrukcia strešnej krytiny na
Dome smútku v Budatíne,

•

rekonštrukcia chodníka na ul. Na lány od
križovatky pri pošte až po ul. Energetikov,

•

odvodňovacie žľaby ul. Cesta k vodojemu,

•

v Budatíne výmena asfaltu ul. Radová,
spojnica ulíc Slov. dobrovoľníkov a ul.
Železničnej, čiastočná oprava ul. Biela,

•

oplotenie cintorína v Budatíne,

•

chodník od ul. Žltá po ul. Strieborná v
Budatíne: realizácia - október 2022, prevzatie
staveniska, dokončenie - máj 2023,

•

dobudovanie kanalizácie na ul. Horná v
Budatíne,

•

v Zádubní výmena asfaltu na ul. Zádubanská,
časť ul. Richtárska, ul. Ku škôlke, časť ul. Pod
Majerom, ul. Kolmá,

•

v Zástraní výmena asfaltu ul. Do Magúr, ul.
Medzi plotmi, ul. Pod cintorínom, časť ul. Stará
dedina,

•

v Zástraní kompletná rekonštrukcia kuchyne
v Dome kultúry.

Projekty pripravené pre stavebné
povolenie/štúdie na využitie území:
•

multifunkčné ihrisko pri ZŠ v Budatíne,
realizácia 2023 – 2026,

•

projekt osvetlenia medzi Budatínom a
Zádubním,

•

projekt chodníka Budatín – Zádubnie po
zástavku MHD Údolná,

•

štúdia a projekt oddychovej zóny na ul. Stará
dedina v Zástraní.

pokračovať v práci poslanca za
volebný obvod č. 8 pre Vás aj v
ďalšom volebnom období (2022 –
2026), kde by som chcel dokončiť
rozbehnuté a nové projekty a
plány, ktoré sme si pripravili a dali
za cieľ zrealizovať:
Chcem pokračovať aj v tradícii
kultúrnych podujatí, ktoré som
organizoval sám, alebo ktoré som
spoluorganizoval s mojimi priateľmi
ako napríklad: Deň detí v ZŠ Budatín, Jánske ohne na Straníku, Vatra
SNP v Zádubní, akcie ,,Ahoj leto,
vitaj jeseň“, Mikuláš, Fašiangy,
Hodové slávnosti, Šarkaniáda na
lúke pod Straníkom a iné.
Z dôvodov získaných skúseností a
dosiahnutých výsledkov na pozícii
mestského poslanca som sa
rozhodol kandidovať súčasne aj za
poslanca Žilinského samosprávneho kraja, kde napríklad viaceré
komunikácie, stredné školy, kultúrne zariadenia a zariadenia sociálnych služieb v našom volebnom
obvode a meste patria pod správu
VÚC. V prípade zvolenia by som
chcel zosúladiť investície mesta a
investície župy, aby sa nestávalo,
že jeden rok sa bude opravovať
komunikácia patriaca kraju a o rok
neskôr sa bude opravovať chodník
patriaci mestu Žilina, kde sa bude
vymieňať obrubník a rezať nový
asfalt, pričom sa tieto práce pri
vhodnej koordinácii dali urobiť spoločne. Chcem, aby sa opravovalo a
budovalo viac ciest, cyklotrás,
zelene a samozrejme, nemôžeme
zabúdať ani na našich seniorov,
ktorým naša generácia má byť za
čo vďačná.
Jozef Augustín, právnik, 40 r., ženatý, 1 dieťa

MŠ Zádubnie - zateplenie budovy

Obnova detského ihriska

DK Zástranie - obnova kuchyne

•

dobudovanie chodníkov v Budatíne, Zádubní, Zástraní
pred Domom kultúry,

•

dobudovanie verejného osvetlenia, medzi Budatínom a
Zádubním

•

dobudovanie prístreškov zastávok MHD,

•

vybudovanie vodovodu a sociálnych zariadení v Dome
smútku v Zástraní,

•

projekty a realizácia multifunkčných ihrísk (reálne 2 – 3
ihriská) v obvode,

•

rekonštrukcia Domu kultúry v Zástraní,

•

doprojektovanie už začatých projektov kanalizácie,
vodovodu a požadovať od spoločnosti SEVAK, a. s., v
spolupráci s mestom o začatie budovania kanalizácie, kde
je, resp. kde bude, vydané stavebné povolenie,

•

kompletná oprava – asfaltovanie ulíc,

•

lepšia zimná aj letná údržba komunikácií, chodníkov a
čistoty verejných priestranstiev,

•

za spoluúčasti súkromného sektora obnova ,,starej školy“
a jej okolia v Budatíne na kultúrne centrum,

•

po dokončení komasácie vybudovanie parkoviska pri
kostole v Zástraní pre návštevníkov Straníka a kostola,

•

výsadba stromov a zelene,

•

vybudovanie náučného chodníka z Námestia hrdinov cez
Dubeň až na Straník.

Dom smútku - obnova strechy

Vážení obyvatelia, ak mi aj na základe vyššie uvedených informácií v nasledujúcich voľbách
prejavíte svoju dôveru, urobím všetko pre to, aby som Vás nesklamal.
Motto:
„ ...ak budeme spoločne ťahať za jeden povraz
a používať zdravý rozum, budeme úspešní!“
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