
ZA IMPUL 

KLUB ZA ZA V OKTÓBRI ZABOJUJE CELKOVO O 16
MANDÁTOV V MESTSKOM A  ŽUPNOM ZASTUPITEĽSTVE

 Milí Žilinčania, opakovane, aj s
novými posilami, si trúfame
zastupovať občanov v mestskom a
župnom parlamente. Povzbudení
tým, čo sa nám podarilo počas
posledných štyroch rokov, vás
chceme požiadať o vašu podporu v
komunálnych voľbách 29. októbra
2022. 
 
 
 
 
 

www.klubzaza.sk 

Našu prácu môžu Žilinčania reálne vidieť a
odkontrolovať. Dokazuje, že pre nás nie sú
dôležité poslanecké istoty, poslanecká prestíž, ale
tvrdé odborné a hodnotové zápasy o budovanie
Žiliny. Ako klub celý čas nekompromisne
obhajujeme projekty s čisto verejnými cieľmi, nie
súkromnými záujmami. Tvrdo chránime mestský
majetok a korektnosť podnikateľskej súťaže.
Nepodlamujú sa nám kolená pod tlakom
osobných záujmov a lobistických skupín a sme
pripravení znášať s tým spojené nepohodlie a
discomfort.  (pokračovanie strana 2)
 
 
 Objednávateľ: Vanda Tuchyňová, Nitrianska 1/74, Žilina 010 08 Dodávateľ: Alfaprint, s.r.o., Robotnícka 945, 036 01 Martin  

Miriam Šuteková
predsedníčka 

klubu za ZA

Sme kandidáti na mestských a
župných poslancov, ktorých drží
po hromade túžba meniť mesto a
kraj. Chceme pracovať pre ľudí
bez kšeftov a bočných úmyslov,
za lepší život Žiliny. Sú medzi
nami skúsení matadori s
dlhoročnou poslaneckou praxou,
aj nové sily s novou energiou a
nápadmi. Máme aktivistov so
silnou históriou a duchom
dobrovoľníctva, no i odborníkov
pracujúcich v  komisiách mesta. 
Cieľ je jasný. Strategicky rozvíjať
Žilinu, aby sa konečne stala
krajským mestom tretieho
tisícročia a tým prispieť aj k
rozvoju celého kraja.



Na čele nášho klubu stojí predsedníčka
Miriam Šuteková, ktorá ostro vstupovala
do napätých konfrontácii o verejné ciele,
pomenovávala prehrešky, nedostatky a
chránila majetok mesta. Počas tohto
velebného obdobia sme boli
jednoznačne najaktívnejším
poslaneckým klubom, ktorý predložil do
zastupiteľstva viac ako 40 materiálov
zlepšujúcich služby a život Žilinčanov.
Do svojho tímu sme pribrali nových ľudí
s novou silou a chceme v práci o
spravodlivú Žilinu a jej strategický rozvoj
ďalej pokračovať. 
Veríme v svoj cieľ, opierame sa o vieru,
odvahu, odbornosť, silu a predovšetkým
naše čisté úmysly pre dobro Žiliny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Sme známi svojim
protikorupčným nastavením a
zameraním na kontrolu
verejných financií. História
potvrdila, že tvoríme hrádzu
lobistickým a finančným
skupinám ničiacim mesto kvôli
svojim záujmom.  Aj v
uplynulom volebnom období
sme  Žilinčanom svojimi
nekompromisnými postojmi
zachránili milióny eur hlavne
pri nezmyselných výmenách
majetku a sme rozhodnutí v
principiálnych postojoch
pokračovať. 
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KTO SÚ NAŠI KANDIDÁTI?
MIRIAM ŠUTEKOVÁ 
kandidátka s číslom 27 za VLČINCE a 97 do VÚC  
Miriam  patrila k najdominantnejším a najaktívnejším
poslancom 31 členného zastupiteľstva. Jej absolútnou prioritou
je moderný rozvoj Žiliny, do ktorej patrí nekompromisná
ochrana mestského majetku a mestských pozemkov
potrebných na strategický rozvoj Žiliny.
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VANDA TUCHYŇOVÁ 
kandidátka s číslom 28 za VLČINCE a 100 do VÚC
Vandin celoživotný záujem je hľadanie pravdy a zápas  za
spravodlivosť. Chce mať Žilinu bez osobného prospechu a
biznisu. Jej nasedenie  v oblasti odhaľovania osobných a
spoločenských krívd vyústil v založenie občianskeho združenia
OZ Proti korupcii v Žiline. 
 
 
 MIROSLAV SOKOL 
Pre Miroslava je dôležité vytvárať najlepšie podmienky pre
ďalšie generácie a motiváciu zostať žiť v Žiline aj v dospelosti.
Rodina je  stavebným kameňom. Kandiduje, pretože chce byť
prítomný pri tvorbe novej parkovacej politiky a tiež podporiť
snahu, aby Žilina bola viac ústretová k mladým rodinám. 
 
 
 
 
 
 
 

ĽUBOMÍR BECHNÝ 

František pracuje v oblasti vývoja softvéru pre dopravu a aj z
tohto dôvodu patrí parkovanie medzi jeho programové priority.
Počas posledných štyroch rokov podal viacero uznesení na
urýchlenie riešenia parkovania na sídliskách. Chce, aby práce,
ktoré robí mesto, boli vykonávané kvalitne a dôsledne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SOŇA TURČÁNYIOVÁ 

FRANTIŠEK TALAPKA

kandidát s číslom 18 za Solinky a 95 do VÚC 

kandidát s číslom 1 za Solinky a 8 do VÚC 
Ľubo je aktívny v pomoci druhým ľuďom. V minulosti
vystupoval proti stavbám, ktoré poškodzovali verejný priestor i
proti netransparentným praktikám. Ako člen správnej rady
Nadácie mesta Žilina, ale  i osobne pomáha občanom v ich
problémoch. Praje si Žilinu v ktorej sa bude dobre žiť a kde sa
nik nebude cítiť vylúčený.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kandidát s číslom 20 za Solinky

Jednou zo Soniných priorít je priniesť do jej obvodu viac financií
na realizáciu potrebných projektov. Medzi jej ďalšie priority
patria dopravné riešenia, zlepšenie mobility, ochrana zelene a
dostupnosť sociálnych služieb. Hovorí, že je dôležité, aby mesto
vo zvýšenej miere čerpalo eurofondy.
 
 
 
 

kandidátka s číslom 23 za Hliny, Bôrik a 101 do VÚC 
 



Práca architekta priniesla Dušanovi mnoho skúseností, vďaka
čomu rozumie problematike rozvoja nášho mesta a má reálnu
víziu jeho budúcnosti. Aj napriek mnohým zlým rozhodnutiam
minulých vedení si myslí, že Žilina má stále potenciál svoje
problémy vyriešiť a zlepšiť tým život nám všetkým. 
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JÁN GÁLIK

DUŠAN MAŇÁK 

Zuzana je bojovníčkou za kvitnúcu Žilinu. V našom meste sa
zaujíma hlavne o skvalitnenie verejného priestoru, výsadbu
zelene a okrem toho sa venuje rôznym environmentálnym
aktivitám. Praje si, aby naše mesto kvitlo, aby sa sadili vhodné
druhy stromov, či aby kontajnery mali jednotné stojiská.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARIÁN PLACEK 

ADAM ŠARIŠSKÝ

ZUZANA BALOGOVÁ
kandidátka s číslom 1 za Hliny I-IV, Staré Mesto
 

kandidát s číslom 15 za Hliny, Bôrik   
 
 

Vďaka profesnej činnosti v oblasti realít Marián vie, aké je
dôležité chrániť majetok mesta. Uvedomil si, že mnohí majitelia
pri vysťahovaní nevedia čo so starým nábytkom, ktorý
nepotrebujú. Tu sa u neho rozvinula myšlienka pomoci sociálne
slabším rodinám. Chce ju presadzovať aj na úrovni mesta.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

kandidát s číslom 18 za Hliny I-IV, Staré Mesto
 
 

kandidát s číslom 2 za Hájik
 

Adamovou víziou je spojiť sily mladých, ambicióznych ľudí na
jeho sídlisku a vytvoriť z neho atraktívne a pre rodiny vhodné
miesto. Pôsobí vo farnosti ako animátor a pravidelne pomáha
pri organizovaní táborov pre deti. Od roku 2019 prebral
organizáciu vianočných trhov na Hájiku.
 
 
 
 

kandidát s číslom 15 za Hájik

Jána môžete stretnúť v našom regionálnom centre autistov.
Práve tu pracuje ako koordinátor. Muž s veľkým srdcom a
chuťou pomáhať aj zdravotne znevýhodneným. Trápi ho
vandalizmus, ktorý sa často krát nachádza na našich sídliskách.
Bezpečné prostredie patrí medzi jeho priority.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Čisté mesto – absolútna priorita.
Udržiavané zelené plochy bez vyjazdených koľají a s novou výsadbou
zelene.
Premena vnútroblokov na vysunuté obývačky“ - miesta stretávania sa,
kde chceme tráviť čas so susedmi a priateľmi.
Budovanie komunitných záhrad, sadov a parkov.
Obmedzenie dopravy v centre mesta na úkor ekologickej prepravy a
peších riešení.
Už konečne zakrútiť krkom vandalizmu v meste. 
Vonkajšie športoviská na každom kroku.
Nové komunitné telocvične a tréningové haly.
Zapustené kontajnery, ekologické a čisté kontajnerové stojiská

 
Zelená a zdravá Žilina
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Ak dostaneme Vašu dôveru aj v nasledujúcom volebnom
období, chceli by sme riešiť nasledujúce oblasti

NÁŠ PROGRAM

 
ZELENŠIA, MODERNEJŠIA A SPRAVODLIVEJŠIA ŽILINA

Inteligentné osvetlenie všetkých ulíc v meste
Monitoring kanalizácie. Koniec „vytápania“ budov hlavne v centre mesta. 
Navýšenie počtu kamerových systémov na kritických miestach
Rozšírenie pojazdných dielní ako rýchlych zásahových jednotiek na drobné
úpravy v meste.
V územnom pláne jasne zadefinovať nové funkčné časti určené na výstavbu 
 a rozvoj mesta. Dosť bolo zahusťovačiek!
Spolupráca s developermi  na výstavbe nových ciest či chodníkov. Takto je to
fér.
Mesto musí požadovať a prijímať od firiem len kvalitnú a dokončenú prácu.
Urgentné a okamžité nastavenie parkovacej politiky v meste, ktoré bude
zvýhodňovať rezidentov. Peniaze z parkovania v meste do rúk Žilinčanov. 

Moderná a funkčná Žilina
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Ak poslanec chce, môže pre mesto
naozaj veľa urobiť, aj keď mu veci sťažuje
množstvo úskalí v komplikovanom
fungovaní úradu. Lebo nenarábame so
súkromnými peniazmi ale s verejnými.
Poslanec navyše nevie ovplyvniť výkon
zamestnancov mestského úradu, nemá
vplyv na ich nasadenie, manažment
priorít vedenia úradu a teda nevie často
dostatočne zapracovať na koncovke
toho, o čom sám rozhodol 
 
Klubu za ZA sa podarilo za štyri roky urobiť
ale veľa dobrého. Jednak reálne zmeny,
ktoré sú občanovi viditeľné voľným okom,
ale aj neviditeľné - systémové zásahy, o
ktorých obyvateľ  často ani netuší, ale sú pre
dobrý život Žiliny. Je to rovnako dôležité, ako
keď otec rodiny získa výhodné zamestnanie
s vysokým zárobkom a ochráni rodinu pred
biedou alebo šedým priemerom životnej
úrovne.
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 NAŠA PRÁCA 

Navýšenie opatrovateľských služieb, zatraktívnenie práce opatrovateliek. Aby naši
seniori  mohli byť čím najdlhšie medzi svojimi. 
Zapojenie seniorov do starostlivosti o mesto. Seniorské hliadky na sídliskách –
pomoc pri udržiavaní poriadku a čistoty.
Čierne stavby a nelegálne billboardy musia zmiznúť z mesta. 
Navýšenie fondov pomoci pre sociálne slabších.
Výstavba nových nájomných bytov a domov dôchodcov.
Návrat “stratených” pozemkov a majetku do rúk mesta!!! 
Informovanie verejnosti o investičných projektoch formou vizualizácií.
Všetky informácie o procesoch v meste na webe.
Koniec poslaneckým biznisom na úkor mesta. 
Zapojenie verejnosti do rozhodovacieho procesu mesta pri dôležitých projektoch
formou miestneho referenda. 

Spravodlivá a sociálna Žilina

 

O programe pre jednotlivé mestské časti sa dočítate na našej webovej stránke



 
 
 
Rovnako má pre nás vysokú cenu zamedzenie vyrovnania dohody mesta s
podnikateľom Georgom Trabelssiem. Tu bolo v hre oveľa viac ako len jeden
milión Eur. Hrozilo, že mesto vyjde doslova na “psí tridsiatok” s  prívlastkom
poníženého- podceňovaného partnera, keď príde o miliónové majetky v
jednoznačný prospech podnikateľa. Nestalo sa. Aj práve vďaka desiatkam hodín
driny nášho klubu, ktoré boli dôležité pri zvládnutí celej témy. Svojim
nekompromisným postojom sme zároveň napomohli tomu, aby jeho firmy
doplatili mestu dlžné dane. Dali sme tiež návrh na vymáhame nájomného za
používanie mestských pozemkov pod OC Mirage.
 
Pre Žilinčanov sú ale oveľa zrozumiteľnejšie možno ďalšie systémové zmeny z
našej dielne. Napríklad  v oblasti pravidiel pri prideľovaní nájomných bytov.
Jednoznačne sme zamedzili zneužívaniu ich predaja, vývozu bytov z majetku
mesta, napriek tomu, že ich je málo. Stanovili sme korektné pravidlá pri ich
prideľovaní, aby sa nestávalo, že byty dostávajú ľudia, ktorí na pomoc nie sú
odkázaní. 
Aj vďaka nášmu rozhodnutiu sa podarilo vytlačiť hazard na okraj Žiliny a za
bezpečnejšiu zónu a väčšiu vzdialenosť od škôl. Považujeme to za obrovský
úspech, keďže tlak lobistov je v tejto téme obrovský. 
 
Práve vďaka nášmu návrhu má mesto povinnosť zabezpečiť, aby bola upravená
zeleň a opravené chodníky po každej stavbe a rozkopávkach, čo je téma ktorá
roky dráždi a provokuje bezmocných Žilinčanov.
Všimli sme si desiatky koľají po autách a navrhli riešenie na ich likvidáciu.
Na základe nášho návrhu bolo mesto povinné začať s okamžitým odstraňovaním
autovrakov z ulíc Žiliny, ale i odstraňovaním nelegálnych billboadov na území
mesta, ktoré zahlcujú mesto vizuálnym smogom.
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Medzi najväčšie klenoty činnosti
poslancov nášho klubu, za ktoré by
sa nemusel hanbiť žiaden
stredoveký rytier, je zastavenie
vyplatenia miliónovej odmeny pre
právnickú kanceláriu. Navyše za
služby, ktoré by pre mesto
znamenali nevýhodnú zámenu
majetku. Vedenie mesta sa
dlhodobo tomuto kroku bránilo.
Rovnako, ako sa bránilo podniknúť
kroky na ochranu pozemkov, ktoré
by mali patriť mestu. Po prelomení
primátorovho veta sú už aj tieto v
riešení a v rukách právnikov. 
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  Klub za ZA   Klub za ZA 

Vznik nových športových areálov, rekonštrukcie ihrísk, obnova
asfaltových plôch, revitalizácie  vnútroblokov
Vznik skladu na umiestnenie vecí, ktoré obyvatelia nepotrebujú.
Pomoc slabším a vylúčeným skupinám občanov.
Vznik pojazdnej dielne na rýchle zásahy v meste.
Obnovenie inštitútu mestského záhradníka.
Výsadba stromov, kontrola výrubov a náhradnej výsadby.
Kultivácia množstva malých zanedbaných plôch
Nové komunitné záhrady

 

 Viac viditeľné výsledky v teréne 

Veríme v svoj cieľ, opierame sa o vieru, odvahu, odbornosť, silu a
predovšetkým naše čisté úmysly pre dobro Žiliny. Naše mesto má

potenciál rásť. Záleží nám na ňom a budeme radi, ak sa
 29. októbra zúčastnite volieb, pre zelenšiu, modernejšiu a

spravodlivejšiu Žilinu.


