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Závodie
Bánová
Žilinská Lehota

Milí priatelia,
pred štyrmi rokmi som sa uchádzal o Vašu
priazeň a Vaše hlasy v komunálnych voľbách.
Sľúbil som, že ako Váš poslanec budem čestne a zodpovedne presadzovať Vaše záujmy.
Čo som sľúbil, to som aj splnil. Som rád, že
ste mi pri stretnutiach s Vami vyjadrili podporu a ocenili ste desiatky dobrých počinov.
Tie sme SPOLOČNE vykonali v prospech Závodia, Bánovej a Žilinskej Lehoty. Naše snahy smerovali k tomu, aby sa nám v obvode,
v ktorom žijeme, žilo lepšie, zdravšie, šťastnejšie. Aby boli naše vzájomné medziľudské
vzťahy hodné múdrych a empatických ľudí,
za čo vám úprimne ďakujem.
Žiaľ, nikto z nás vtedy netušil a ani tušiť nemohol, čo nám život prinesie. Akým ťažkým
skúškam nás vystaví. Najskôr pandémia korony a nebývalá karanténa. Zavreté školy, plné
nemocnice a žiaľ – aj márnice. Sotva sme sa
vyškriabali z jedného nešťastia, objavili sa
ďalšie. Inflácia znehodnocujúca úspory ľudí
a s ňou ruka v ruke nebývalý rast cien. Katastrofálne suchá, živelné pohromy, neúroda.
Nad hlavami nám poletuje prízrak chudoby,
nedostatku potravín a ich nedostupnosť. Veľa
sa začína hovoriť o bankrote firiem a s ním
spojenej nezamestnanosti. Vojna na Ukrajine
naberá na obrátkach ako aj hrozba celosvetového konfliktu.
Napriek všetkým hrozbám treba žiť a pracovať. Vychovávať deti, starať sa o rodičov
a myslieť pozitívne na budúcnosť. Bez ohľadu na to, aká bude. Aj preto, že tak, ako sme
tvorili minulosť, budeme mať možnosť tvoriť
budúcnosť. V materiáli, ktorý práve držíte
v ruke, je odpočet toho, čo sa nám pre zlepšenie kvality nášho života podarilo urobiť.
Úspechy, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť
pri zlepšovaní životného prostredia, bezpečnosti cestnej premávky, výchove detí v škole
škôlkach, úprave dostupnosti cintorína, športe a jeho príslušenstva a ďalších aktivitách,
nám vytvorili solídny základ na ďalšie aktivity
v budúcnosti.

Veľmi ma teší, že som stál pri zrode projektu technických škôlok v Žiline. Je to unikátny vzdelávací systém pre našich najmenších, ktorý im pomáha objaviť technický svet.
Podporuje technické myslenie, rozvíja jemnú
motoriku a núti deti rozmýšľať. Deti si najskôr premyslia výrobok a túto „teóriu“ potom
aplikujú v praxi. Vlastnými rukami. Všetko je,
samozrejme, prispôsobené našim najmenším
a úplne bezpečné. Ďalej pripravujeme realizáciu projektu tzv. zelených striech, ktorý by výrazným spôsobom prispel k zvýšeniu kvality
nášho života. Máme hotovú štúdiu revitalizácie podchodu Rondel. Ten okrem estetického
prínosu aj významne zvýši bezpečnosť ľudí
využívajúcich podchod. Máme hotový dopravný projekt na celé Závodie a Bánovú, ktorý
zásadným spôsobom zlepší bezpečnosť nás
všetkých v obvode. Ešte tento rok začneme s
realizáciou viacerých riešení, a to pri školách
a škôlkach. Bezpečnosť našich najmenších je
pre mňa prvoradá. Viac informácií nájdete na
mojom Facebooku a v tejto brožúre.
V najbližších voľbách si budete opäť vyberať
dvoch poslancov. O Vašu priazeň sa uchádzam aj ja. Želám Vám, aby ste si vybrali
takých poslancov, ktorí naplnia vaše túžby,
očakávania a potreby. Nenechajte sa pomýliť
nesplniteľnými sľubmi bojovníkov proti korupcii. Večnými sťažovateľmi a kritikmi, čo všetko nie je a malo by byť. Chcem Vám popriať
šťastnú ruku pri výbere ľudí, za ktorými budete vidieť konkrétne výsledky. Ľudí, na ktorých
sa v týchto časoch budete vedieť spoľahnúť.
Branislav Delinčák, poslanec za VO číslo 7
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Lavičky
Aj u nás v prímestských častiach dobre padne človeku sadnúť si na lavičku a oddýchnuť si. Či už je to v prírode, vedľa Rajčanky,
na cintoríne alebo na autobusovej zastávke.
V minulom volebnom období sme neinštalovali prakticky žiadne. Toto až 24 ks. Ušlo sa
každej našej mestskej časti.

Cintoríny
Pietne miesta, ktoré pre nás veľmi veľa znamenajú. V každej našej
mestskej časti prešli cintoríny väčšími či menšími zmenami. V Bánovej
pribudli schody hore briežkom, opravil sa plot. Aktuálne, ako píšem tieto riadky, tak nám beží verejné obstarávanie na opravu chodníka v ľavej
časti cintorína. V Závodí sa vyčistili náletové dreviny vo vrchnej časti
cintorína a plánujeme tam rozšírenie hrobových miest.
Pamätníci sa ešte pamätajú, ako to vyzeralo, keď bol breh čistý a túto
úpravu ocenili. V Závodí navyše plánujeme výstavbu dvoch urnových
stien. V Žilinskej Lehote tento rok opravíme plot a cintorín aj rozšírime.
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Bánová

Žilinská Lehota

Závodie

Škôlky
obidve škôlky v našom obvode – v Závodí a aj
Bánovej – prešli veľkými zmenami za ostatné
4 roky. V Bánovej škôlka prešla veľkou rekonštrukciou. Celá iniciatíva a „ťah na bránu“ bol
od pána riaditeľa Krajčího. My sme mu pomohli financovať túto rekonštrukciu. Aby deti
boli v zdravej a bezpečnej budove.
V Závodí to bolo najmä o nadstavbe a rozšírení kapacity škôlky. Tu sa dlhodobo stretávame s násobne väčším dopytom na umiestnenie detí, ako vieme prijať. Rozšírené kapacity
určite spravia radosť mnohým rodičom. Vďaka EÚ a eurofondom .

😊
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Asfalty - 16 000 m2
Aneb aby to u nás nevyzeralo ako na tankodromoch.
Obnova zničených povrchov miestnych komunikácií a chodníkov bola pre mňa v tomto volebnom období určite prioritou. Počas
týchto 4 rokov sme vymenili takmer 16 000
m2 asfaltu. A to vôbec nie je málo. Podstatná
časť ulíc v Žilinskej Lehote prešla úplnou obnovou a opravy sa dočkali aj ulice v Závodí
a Bánovej. Veď posúďte sami.
V Bánovej to boli ulice Jedľová, Družstevná,
Nábrežie Rajčanky, Záhradnícka, Nám. Sv.
Jána Bosca – za kostolom, spojovacia ulica
Oslobodenia, Osvety, detské dopravné ihrisko v škole a areál TJ Jednota Bánová.
V Závodí to boli Pod Jarkom, Na Zápletí, Kvačalova, Ferka Urbánka, Pod Sadom, Pod Hradiskom a chodníky na Hôreckej ceste, Pod
Hradiskom a Juraja Závodského. Pekne .
Plánovali sme aj ďalšie ulice, ale tohtoročné
zvýšenie cien nám, bohužiaľ, nedovolilo urobiť všetko to, čo sme chceli.

😊
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Závodský
park
06
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Toto bola výzva . Keď som nastúpil ako poslanec, bolo mi povedané,
že park sa nebude dať zrevitalizovať... „Nedá sa.“ No a nakoniec sa podarilo . Park sme slávnostne otvorili v roku 2019. Oproti pôvodnému
projektu sa nám podarilo pridať aj ďalšie parkovacie miesta a zabraňovacie stĺpiky. Aby sa parkovalo len tam, kde sa má. Dnes robí radosť
malým aj veľkým. Je v ňom detské ihrisko, workout a spolu s nadstavenou škôlkou prešiel tento priestor najvýraznejšou zmenou.

😊
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Autobusová zastávka
na Hôreckej ceste
Opäť veľká vďaka eurofondom. Kedysi bola
zastávka autobusu na tomto mieste, ale
bez zálivu. Následne bola kvôli bezpečnosti presunutá vyššie. To robilo problém najmä starším ľuďom, ktorí v zime a cez záveje
museli schádzať cca 300 m dole do Závodia
a Bánovej. Tento projekt sa nám ťahal ešte

z minulého volebného obdobia. Dnes máme
zastávku opäť na pôvodnom mieste. S bezpečným zálivom pre vyššiu bezpečnosť chodcov aj áut. Bezpečnú a dostupnú pre ľudí.

Sklo
Sklo

Organický
Organický odpad
odpad

Označenie výrobkov z recyklovaného
papiera (a s percentuálnym podielom)

Označenie výrobkov z dreva pestovaného
trvalo udržateľným spôsobom

Nevratné obaly zo skla z alkoholických alebo
nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo
z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný
dvor), sklenené črepy a pod.

Dobre recyklovateľné

Noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné
letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly,
papierové tašky. V malom množstve aj papier
s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.

Dobre recyklovaťeľný

Zbytky z ovocia a zeleniny, zbytky kávy a čaju,
škrupiny vajíčkové a orechové, izbové rastliny, jemné
časti bioodpadu ako tráva, lístie, jemné vetvičky,
piliny, slama, popol z dreva, zemina z kvetín, piliny.

Využiteľný kompostovaním

Ako na
recyklovanie?

Papier
Papier

Zmesový
Zmesový odpad
odpad

Tetrapaky
Tetrapaky

Obaly znečistené potravinami, znečistený textil, keramika,
porcelán, zrkadlá, kopírovací papier, faxový papier, celofán
a voskovaný papier, vata, obaly zo sladkostí, zo sušienok,
použité plienky a hygienické potreby...

Nerecyklovateľný

Kovové obaly, konzervy, kovové
výrobky a súčiastky, alobal.

Dobre recyklovateľné

Stlačené alebo zošliapnuté nápojové
kartóny napríklad z mliečnych výrobkov, ovocných nápojov, vína, kávy.

Dobre recyklovaťeľné

Stlačené alebo zošliapnuté plastové obaly z potravín,
igelitové a mikroténové vrecká, baliace fólie, obalový
polystyrén, obaly z pracích prostriedkov, kozmetiky,
kelímky z jogurtov, obaly z CD.

Dobre recyklovaťeľné

Kovy
Kovy

Plast
Plast

Vedeli ste, že?
Recykláciou 100 ton papiera sa ušetrí 1 hektár 100-ročného lesa a recykláciou 1 kg železného šrotu sa ušetria 4 kg rudy

Po
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Pred

Recyklácia
Závodie a Bánová patria medzi mestských
premiantov v zbere separovaného odpadu.
Boli sme prvé dve mestské časti, kde sa pilotne zaviedol separovaný vrecový zber. Vďaka tomu sa nám podarilo eliminovať obrovské
zberné miesta, ktoré hyzdili naše verejné
priestranstvá. Tie okrem nás domácich využívali aj všetci okoloidúci. A veru, že ich bolo.
Isto, má to aj svoje nevýhody. Tá hlavná je,
že sa u nás doma hromadí odpad a ten má
intenzitu vývozu, akú má. Papier a plasty patria medzi najobjemnejšie komodity a aj mňa
ide trafiť šľak, keď mám záhradný domček
zahádzaný odpadom. Moja ambícia je, keď

budeme nastavovať novú intenzita vývozu,
aby sme každé dva týždne vedeli vyvážať papier a plasty. Keď to ide v Martine, malo by
to ísť aj u nás. V budúcom období nás čaká
aj zmena vo vývoze smetí. Všetci sme domov
dostali očipované smetné nádoby. Momentálne zbierame dáta – váha/domácnosť, na
základe ktorého budeme vedieť upraviť vývoz
smetí a zohľadniť mieru recyklácie tej-ktorej
domácnosti.
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Chodník z námestia
na cintorín v Bánovej
12
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Ďalšia veľká investícia do nášho obvodu
. Ľudia si dlhodobo pýtali
vybudovanie tohto chodníka. Ako so všetkým na meste – chvíľu to trvalo. Kým sme vysporiadali pozemky, urobili projekt, vyčlenili peniaze.
Veľkú zásluhu na tomto má môj predchádzajúci kolega Ferko Kosa.
Ten stál pri úplnom zrode a veľmi za túto investíciu bojoval. Že dnes
máme chodník, je najmä jeho zásluha. Ferko, ďakujeme. Chodník podstatne zvýšil bezpečnosť chodcov a aj smútočných sprievodov. Je síce
vlnitý, ako som dostal „vynadané“, ale preto, aby sa ľudia vedeli dostať
do svojich domov
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Detské ihrisko
Žilinskej Lehoty (plánujeme)
Náš nekonečný príbeh. Roky sa o ňom rozprávame. Pôvodné ihrisko má skvelú lokalitu,
ale pozemky sú nevysporiadané. Nevieme
tam vybudovať nové. Trvalo to, kým sme sa
dohodli na novom mieste. To nakoniec neprešlo na meste, kvôli rozporu s územným plánom. ÚHA však odporučil vedľajšie parcely.
Jedna patrí miestnemu urbáru. S ním máme
predbežnú dohodu na zazmluvnení. Druhá Slovenskej republike. Tam sme požiadali
o delimitáciu časti pozemku pre účely vybudovania ihriska. Ja viem, trvá to. Ale nikdy
sme neboli tak ďaleko, ako sme teraz. Som
optimista a verím, že budúci rok už budeme
vedieť postaviť ihrisko.
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Ilustračná fotografia

Kultúrny dom
v Žilinskej Lehote
jediný „kulturák“, čo v obvode máme. A to nie hocijaký.
Ten zažil nejednu zábavu. Aj keď už má skvelé časy
za sebou, rovnako dobré ho aj čakajú.
V kultúrnom dome sme vymenili celú kuchynku. Existujúce elektrické rozvody však už neutiahli nové spotrebiče, a tak správca budovy musel nechať urobiť
komplet nový projekt na celú budovu. Ten je dnes už
hotový a s výmenou sa počíta v budúcom roku. Ako
píšem tieto riadky, končí nám obstarávanie na zhotoviteľa na opravu strechy. Tá zateká na niektorých
miestach a oprava vnútorných priestorov (áno, počíta
sa aj s tými) sa môže uskutočniť až po oprave strechy.
Strechu opravíme ešte tento rok.
Do kultúrneho domu pribudne tento rok ešte aj projektor, aby mohli rodičia deťom spraviť „kino“, alebo si len
tak pustiť fotografie zo spoločných akcií. Veľmi pekná
myšlienka a ďakujem Katke, že ma s ňou oslovila .

😊

Podchod
Rondel
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Dnes ozaj ponuré miesto. Nerád tadiaľ chodím a myslím, že toto si povie každý. Bohužiaľ pre nás – Závodie, Bánová a Hájik – je
to cesta, ktorú musíme absolvovať, ak ideme
do mesta. Trápi ma, ako to vyzerá. Preto som
sa spolu s mojimi kolegami z klubu INÁ Žilina
rozhodol iniciovať obnovu tohto podchodu.
Pozrite si vizualizácie z ÚHA. Bude to skvelá
zmena a príjemný priestor . Dnes máme hotovú štúdiu a spustili sme obstaranie projektu. Keď bude hotový, budeme vedieť aj odha-

😊

dovanú sumu na jeho rekonštrukciu. Budem
bojovať, aby sme peniaze na tento podchod
našli čím skôr. Ak sa chcete o podchode dozvedieť viac, naskenujte si QR kód a pozrite si
moje video.

Zelené strechy
Globálne otepľovanie už nie je len nejaký „blábol“, ale realita, ktorú zažívame každý deň. Je milión spôsobov, ako vieme tomu predchádzať,
resp. zmierňovať následky. Od jedincov cez samosprávy, podniky, štáty.
Ekologické témy sú mi veľmi blízke.
Som otcom 3 detí a nie je mi jedno, akú planétu po nás dostanú. So
smútkom si uvedomujem, že zimy, aké som zažíval ja ako dieťa, ony už
asi nezažijú. Čo bol pre mňa štandard, je pre nich „mega“ veľa snehu...
To ma viedlo k tomu, že som spolu s kolegami z klubu INÁ Žilina predložil na mesto žiadosť o preverenie možnosti zazelenania našich mestských striech. Mesto spracovalo prehľad, že viac ako 10 000 m2 vieme
ozeleniť. To je skvelá správa . Zelené strechy v lete chladia, v zime
držia teplo, zachytávajú vodu, zabraňujú tepelným ostrovom – znižujú
teplotu strechy až o 40 stupňov. Dávajú priestor pre drobný hmyz, rastliny, kyslík a každý m2 strechy ročne zachytí až 5 kg CO2. Takže tých
našich 10 000 m2 ročne vyčistí až 50 ton CO2. To ozaj nie je málo .
Naskenujte si QR kód a pozrite si moje video.

😊

😊
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Bezpečnosť motoristov a najmä chodcov
je prvoradá. V Bánovej a Závodí sme spracovali dopravný projekt, ktorý mali možnosť pripomienkovať aj samotní občania.
Dôjde k reorganizácii dopravy, doplneniu
dopravného značenia do každej jednej križovatky a na každé miesto, a v neposlednom rade k osadeniu stavebných prvkov
na upokojenie dopravy. Rozumej zníženie
rýchlosti. Projekt sme kvôli jeho finančnej
náročnosti (hodnota úprav ešte v starých
cenách bola na úrovni cca 120 000 €) rozdelili do viacerých etáp.
Najskôr začneme školskými zónami – ulicami pred školou, kde pribudne značenie
zóny, vyhradené parkovacie miesta (prvýkrát som pri tejto príležitosti počul o značke „kiss and ride“ ) a pribudnú prvky
na zníženie rýchlosti – plastové vankúše.
V Závodí aj v Bánovej počítame s čiastočným zjednosmernením ulíc pred školami.
Tým, že jednotlivé opatrenia budeme zavádzať postupne, budeme mať zároveň aj
priestor ďalšie kroky korigovať na základe
dát a odozvy od obyvateľov.

Dopravný
projekt

😊
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Ako som aj v úvode písal, máme kvalitný základ, aby sme pokračovali v dobrej práci. Treba pokračovať vo výmene asfaltov na našich cestách. Tento rok
sme plánovali, ale peniaze nám nevydali na asfalt na Námestí Sv. Jána Bosca
a Bláhovú ulicu v Bánovej a na Školskú v Závodí. Tie pôjdu ako prvé v ďalšom
roku. Máme hotový projekt chodníka popred závodskú poštu až po napojenie
v parku. Mojím veľkým snom je chodník po celej školskej ulici. V Bánovej sa
akurát začali práce na vodovode a následnej obnove chodníka na ulici Oslobodenia. Cesty a chodníky sú moja absolútna priorita. Postupne, krok za krokom
vysporiadavame pozemky v areáli školy v Bánovej. Hneď ako nám to situácia
umožní, ideme do novej telocvične. Škola v Závodí nám praská vo švíkoch – idú
von výzvy na rozširovanie kapacít ZŠ a MŠ. Určite o tieto peniaze zabojujeme.
V ďalšom období nás čaká aj zavedenie parkovacej politiky – regulácia parkovania vo všetkých mestských častiach. Už dnes sú miesta, kde je situácia
neúnosná.
Rozbehnutých projektov je veľa, rovnako ako aj chute pokračovať v začatom.
Takže priatelia,

Vidíme sa
29. Októbra
Tento katalóg je vyrobený z nenatieraného recyklovaného papiera s obsahom
100% recyklovaných vlákien. Pri jeho výrobe sa oproti bežnému papieru ušetrilo 45% vody a 80% energie.

Objednávateľ: Branislav Delinčák, Mládežnícka 600/12, 010 04 Žilina
Dodávateľ: ARDSYSTÉM, s.r.o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 397 563

