
Objednávateľ: OZ Iná Žilina, Pivovarská 3,  010 01  Žilina, IČO: 51 722 381
Dodávateľ: ARDSYSTÉM, s.r.o., Pavla Mudroňa 5, 010 01 Žilina, IČO: 36 397 563

„Výsledky
rozhodujú,

poďme spolu
ďalej“ 
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Mestské
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Milí susedia,
posledné 4 roky sme spolu 
komunikovali a stretávali sa. 
Počas tohto obdobia som 
aktívne riešil Vaše problémy.

Pozrite si, čo sa nám spoločne 
podarilo v obvode č. 7 – Bánová, 
Závodie a Žilinská Lehota. 

Mgr. Denis Cáder,
slobodný, 31 rokov, živnostník 

Chodník zo zámkovej dlažby s odvodnením od Nám. Sv. Jána Bosca

k cintorínu

Pripojenie nových domácností k vodovodu na Námestí Sv. Jána Bosca, 

ulici Jabloňová a Oslobodenia

Nové detské dopravné ihrisko, plot a workout v areáli Základnej školy

v Bánovej

Nová zborovňa, rekonštrukcia suterénu a projekt podkrovia budovy 

Materskej školy 

Predĺžený nájom na ďalších 20 rokov pre Regionálne centrum Autistov

Majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod Materskou a Základnou 

školou v Bánovej a čiastočne aj pod TJ Jednota Bánová

Memorandum medzi SFZ a mestom Žilina ku výstavbe nového 

športového areálu s telocvičnou pre žiakov a verejnosť v Bánovej

Rekonštruované časti chodníka na cintoríne v Bánovej, nerezové 

zábradlie

Komplexná rekonštrukcia ciest na viacerých uliciach 

Vysadené desiatky nových stromov, zelene a záchrana Moruší

Pravidelný zber odpadu v povodí rieky Rajčianka a jej prítokov 

Nové lavičky pre celú mestskú časť

Vrecový zber separovaného odpadu 

Susedský deň, ŽilBa-cup a bikesharing 

BÁNOVÁ

VÝSLEDKY V MESTE ŽILINA 2018 – 2022

ZÁVODIE ŽILINSKÁ LEHOTA
Závodský park s novými parkovacími miestami, chodníkmi, preliezkami 

pre deti, basketbalového ihriska, drevinami a zeleňou

Nadstavba a rekonštrukcia Materskej školy v Závodí a vytvorenie 

nových tried, rozšírenie kapacity o 33 detí, revitalizovaná záhrada a 

doplnené prvky pre deti

Komplexná rekonštrukcia ciest a chodníkov na viacerých uliciach 

Nová autobusová zastávka MHD Hôrecká (smer Hájik)

Nové skleníky a prvá etapa nového betónového multifunkčného ihriska 

s mantinelmi v areáli Základnej školy Závodie

Rekonštrukcia školskej jedálne Základnej školy Závodie

Pravidelný zber odpadu v povodí rieky Rajčianka

Križovatka “Pri Fackárni”, zvolanie zasadnutia ŽSK a hľadanie 

dopravných možností pre vyriešenie problémov s nehodami a 

bezpečnosťou chodcov, cyklistov a motoristov 

Vysadené desiatky nových stromov a zelene

Nové lavičky pre celú mestskú časť

Vrecový zber separovaného odpadu 

Susedský deň, bikesharing

Nová kuchyňa v Kultúrnom dome 

v Žilinskej lehote 

Komplexná rekonštrukcia ciest na 

mnohých uliciach 

Majetkovoprávne vysporiadanie a 

možnosti pre budovanie 

multifunkčného ihriska 

Rokovania so spoločnosťou 

SEVAK kvôli napojeniu na verejnú 

splaškovú kanalizáciu

Rekonštrukcia plotu na cintoríne

Nové železné rošty na cestách

Podpora tradičných podujatí 

miestnej organizácie Slovenského 

červeného kríža v rámci mesiaca 

úcty k starším, Mikuláša pre deti 

a Vianočná zabíjačka
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Mám jasný plán a stratégiu na ďalšie 4 roky. Pravidelne 
komunikujem a stretávam sa s Vami. Som pripravený 

vypočuť, poradiť, pomôcť a hľadať riešenia.

Ďakujem za dôveru a teším sa na ďalšiu spoluprácu.

ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE – PRE LEPŠIU BUDÚCNOSŤ 
Zvyšovanie kapacity materských a základných škôl 

Zavedenie mestského príspevku pre každé novonarodené dieťa 

Zriadenie škôlky v Žilinskej Lehote

Mimoškolské vzdelávanie a podpora školských klubov 

Zdravá strava pre deti v jedálňach, moderné vybavenie a IT pomôcky pre školy

Mgr. Denis Cáder
Váš kandidát na poslanca

mesta Žilina a Žilinského samosprávneho kraja

Rekonštrukcia miestnych ciest a chodníkov 

Vybudovanie nových parkovacích miest

Efektívne fungovanie Technických služieb mesta Žilina, kvalitná letná a zimná

údržba ciest a chodníkov, kontrola ceny a kvality práce

Posilnenie spojov a rozšírenie liniek MHD do nových lokalít

Väčšie cenové zvýhodnenie dopravy pre seniorov, invalidov a študentov 

Bezbariérový prístup na chodníkoch a zastávkach MHD

DOPRAVA – NOVÉ CESTY A CHODNÍKY

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE – CHRÁŇME MIESTA, KDE ŽIJEME
Zníženie poplatku za odpad pre domácnosti, ktoré separujú odpad (vrecový zber)

Pachové ohradníky proti diviakom v mestských častiach, kde je to potrebné

Ochrana zelene v centre  aj na sídliskách a zvýšená údržba stromov a drevín

Podpora budovania zelených striech na mestských budovách 

Nové parkovacie miesta so zatrávňovacou dlažbou 

Daň za psa využitá na budovanie psích parkov a čistotu okolia

SLUŽBY PRE NAŠICH SENIOROV – VÁŽME SI ODKAZ STARŠÍCH GENERÁCIÍ
Opatrovateľská služba s vyššou finančnou podporou mesta 

Mestský sociálny taxi pre nákupy, odvoz do nemocnice alebo na úrady

Dostupné stravovanie a dovoz jedla priamo domov

Linka pomoci pre krízové situácie a bezpečnosť

Služba „Mobilný úrad“ pre ZŤP a seniorov 

Medzigeneračné stretnutia a kluby 

ŠPORT – ZDRAVŠÍ ŽIVOT OBČANOV
Modernizácia súčasných a výstavba nových detských ihrísk

Výstavba novej teločvične a športového centra v areáli ZŠ Bánová

Finančná podpora detí so športovým talentom zo sociáne slabších rodín

Vyššie dotácie pre športové kluby a športové občianske združenia

Výstavba nových cyklotrás

PROGRAM A PRIORITY 




