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1 Oblasť investičnej výstavby
1.1

Miestne komunikácie a chodníky pre peších
1. Rekonštrukcia ul. Hliníckej, Pažitnej, Zdravotníckej, Košárskej
2. Rekonštrukcia ul. Blavská a Vinohradská
3. Rekonštrukcia ul. Športová (spracovanie realizačného projektu na celú ulicu, realizácia havarijného
stavu od domu Dobrovodský po dom Martišová)
4. Rekonštrukcia ul. Majerská
5. Komplexná štúdia riešenia Vetrovej ulice (chodníky, komunikácia, cyklochodník, parkovanie)
6. Realizácia projektu: ul. Tehelná (príprava územia, výkup pozemkov, príprava projektov pre územné
konanie)
7. Realizácia projektu: Výhon + 4 pozemky (príprava projektovej dokumentácie)

1.2

Bytová a individuálna výstavba
8. Podporovať výstavbu rodinných domov.
- realizácia pokračovania ul. Záhrady, Budovateľská, vrátane rekonštrukcie existujúcich častí
- vybudovanie novej ul. „Diaľničná“, podľa pripraveného projektu
- vytipovať lokality na odkúpenie pozemkov pre IBV
9. vyhľadanie a získanie pozemkov pre budovanie malometrážnych bytov (pre starších, mladé rodiny,
sociálne slabšie vrstvy)

1.3

Základná škola a materská škôlka
10. Rekonštrukcia Materskej školy za účelom zníženia energetických nákladov budovy a zvýšenia
kapacity

1.4

Ostatné
11. Vypracovanie štúdie, projektovej dokumentácie za účelom komplexného riešenia športového areálu
(rekonštrukcia oplotenia, ihriska, rozšírenie využiteľnosti a dispozície areálu, vybudovanie detského
dopravného ihriska) a realizácia projektu.
12. Vysporiadanie pozemkov v športovom areáli (rod. Vidová).
13. Rekonštrukcia Obecného úradu a Kultúrneho domu.
14. Rekonštrukcia Domu služieb.
15. Usilovať sa o získanie zdrojov z Európskych fondov, ktoré budú účelovo použité na rekonštrukciu
verejného osvetlenia v obci.
16. V prípade dostatku finančných prostriedkov, zahájiť výstavbu „Domu nádeje“ na miestnom cintoríne,
podľa pripravenej PD.
17. V spolupráci s Arcibiskupským úradom hľadať možnosti využitia priestorov „starej školy“.

2 Oblasť dopravy
18. Spolupracovať pri riešení cyklotrasy vedúcou cez obec Zavar a spájajúcou Vážsku cyklomagistrálu
s Malými Karpatmi
19. Podporovať prípravu projektov prepojenia chodníkom, resp. cyklochodníkom Obce Zavar so
závodom PSA
20. V spolupráci s OcÚ Dolné Lovčice analyzovať možnosti projektu prepojenia obcí Zavar a Dolné
Lovčice chodníkom, resp. cyklochodníkom
21. Vytvoriť nové autobusové spojenia pre obyvateľov na ul. Hlavná a na ul. Poronda.
22. Obnova a doplnenie dopravného značenia v obci
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3 Oblasť služieb a sociálnej starostlivosti
23. Pokračovať s roznáškou stravy.
24. V prípade záujmu, poskytovať opatrovateľskú službu, upratovanie, nákupy pre starších a telesne
postihnutých občanov.
25. Po preskúmaní sociálnou komisiou poskytnúť finančnú pomoc v núdzi, pomoc deťom a občanom zo
sociálne slabších rodín.
26. Podporovať miestnych podnikateľov.
27. Všetky formy služieb a sociálnej starostlivosti poskytovať v súlade s prijatým VZN a finančno –
technickými možnosťami obce.
28. Zabezpečiť byty (telocvičňa, kultúrny dom) po vypršaní existujúcich nájomných zmlúv do režimu
sociálneho bývania.

4 Oblasť školstva, vzdelania, kultúry a športu
4.1

Školstvo a vzdelanie
29. Financovať ZŠ a Materskú školu v záujme všestranného rozvoja detí a skvalitnenie vyučovacieho
procesu.
30. Priebežne dopĺňať knihy a časopisy do obecnej knižnice a poskytovať ich k nahliadnutiu a
zapožičaniu deťom a mládeži. Poskytovať možnosť informácií cez internet v obecnej knižnici.
31. Spolupráca s vedením ZŠ a MŠ.

4.2

Kultúra
32. Usporadúvať tradičné kultúrne akcie: Vítanie Nového roka, Pochovávanie basy, Deň matiek, Spevy
zborov, Stavanie mája, Detský karneval, Oslavy SNP.
33. Príchod Mikuláša, veselice, Mesiac úcty k starším, vianočné trhy a pod..
34. Prijať nové návrhy na akcie v obci a snažiť sa o zviditeľnenie a propagáciu obce .
35. Naďalej aktívne spolupracovať s DSS Humánum.
36. Podporovať klub seniorov, spevácky zbor, aktivity ZŠ, MŠ, spolok záhradkárov, hasičov, poľovníkov,
klub mládeže a ďalšie záujmové združenia.
37. V spolupráci s farskou radou a farským úradom pomáhať pri opravách a údržbe kostola a jeho okolia
a akciách farského úradu a kresťanského spoločenstva.
38. Organizovanie divadelných predstavení pre občanov štvrťročne.
39. Organizovanie prehliadok folklórnych súborov, dychoviek.

4.3

Šport
40. Podporovať a transparentne financovať všetky odvetvia športovania a aktívne trávenie voľného času
všetkých vekových kategórií.
41. Pokračovať v prevádzkovaní telocvične pre potreby školy a verejnosť.
42. Organizovanie športových podujatí pre deti počas prázdnin - prenájom ľadovej plochy na Zimnom
štadióne v Trnave, prenájom Mestskej plavárne v Trnave.

5 Oblasť bezpečnosti ochrany občanov a majetku
43. Cestou polície dohliadať na nočný pokoj, ochranu verejných pamiatok, poriadok a ochranu
obyvateľov a ich majetku v obci.
44. Rokovať s PZ o nočných obchôdzkach pracovníkov polície
45. Rozšíriť kamerový systém v obci.
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6 Oblasť životného prostredia
6.1

Zveľaďovanie prostredia
46. Rokovať s BK Group za účelom participácie pri vybudovaní detského ihriska na ul. Poronda.
47. Realizácia výsadby parčíka na ul. Mlynskej podľa už teraz vypracovaného projektu.
48. Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu chodníkov, miestnych komunikácií a verejných priestranstiev
zakúpením komunálnej techniky.
49. Udržiavať spoluprácu s Poľnohospodárskym družstvom Zavar a nachádzať riešenia v oblasti
ochrany životného prostredia.
50. Vyhlásiť súťaž o najkrajšiu predzáhradku v obci.
51. Revitalizovať park na Blavskej ulici.
52. Lokálna výsadba okrasnej zelene v obci.

6.2

Nakladanie s odpadmi
53.
54.
55.
56.

Vybudovať zberný dvor podľa pripraveného projektu z financií cez Eurofondy.
Umiestnenie košov na psie exkrementy.
Umiestnenie nových odpadkových košov.
Prijať opatrenia na zamedzenie pokútneho vypúšťania odpadových vôd.

7 Oblasť informovanosti
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Podľa potreby zvolávať verejné zhromaždenie občanov.
Pravidelne aktualizovať obecné vývesné tabule.
Zriadiť informačnú tabuľu na ulici Poronda .
Pokračovať s vydávaním obecných novín „Zavarské slovo“, kde budú mať priestor všetky
spoločenské a záujmové organizácie, ZŠ, MŠ, obec, OZ aj DSS Humánum.
Aktualizovať internetovú stránku obce.
Uzatvorené zmluvy s dodávateľmi zverejňovať na internetovej stránke obce.
Modernizácia miestneho rozhlasového vysielania a rozšírenie bezdrôtového vysielania na Poronde.
Zrealizovať digitalizáciu káblovej televízie obce.
Technicky zabezpečiť vysielanie obecného televízneho kanála s cieľom vysielať správy formou
videotextu.
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