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1. Oblasť investičnej výstavby  

1.1 Miestne komunikácie a chodníky pre peších  

1. Rekonštrukcia  Blavskej ulice 

2. Rekonštrukcia  Vinohradskej ulice  

3. Rekonštrukcia Mlynskej ulice, vrátane vybudovania parkoviska za domom služieb 

4. Komplexná štúdia riešenia Vetrovej (cyklochodník, parkovanie, odvodnenie, 
siete)  

5. Komplexná štúdia riešenia Hlavnej (cyklochodník, parkovanie, odvodnenie, siete)  

6. Realizácia projektu: ul. Tehelná I, Tehelná II, (príprava územia, výkup pozemkov, 
príprava projektov pre územné a stavebné konanie)  

7. Realizácia projektu Výhon 
8. Realizácia projektu Tichej ulice 
9. Dobudovanie  Diaľničnej  ulice  po majetkovom vysporiadaní pozemkov  

1.2  Bytová a individuálna výstavba  

10. Podporovať výstavbu rodinných domov a sociálneho bývania    
- vytipovať lokality na odkúpenie pozemkov  
- vyhľadanie a získanie pozemkov pre budovanie malometrážnych bytov 
(pre starších, mladé rodiny, sociálne slabšie vrstvy)  

11. Obnoviť obecné  bytové priestory na sociálne byty 

1.3 Ostatné stavby 

12. Vypracovanie štúdie, projektovej dokumentácie za účelom komplexného riešenia 
športového areálu (rekonštrukcia oplotenia, ihriska, rozšírenie využiteľnosti a 
dispozície areálu) a postupná realizácia projektu  

13. Rekonštrukcia  Kultúrneho domu  

14. Rekonštrukcia Domu služieb 

15. Výstavba prečerpávacej stanice dažďových vôd 

16. Realizácia projektu úpravy starej a novej časti cintorína (chodníky, lavičky, 
urnový háj) 

17. V prípade dostatku finančných prostriedkov, zahájiť výstavbu „Domu nádeje“ na 
miestnom cintoríne, podľa pripravenej PD 

1.4  Deti a mládež  

18. Prístavba  Materskej školy  
19. Vybudovanie dopravného ihriska pre deti  pri areáli základnej školy 

2. Oblasť dopravy  
20. Podporovať prípravu projektov prepojenia chodníkom, resp. cyklochodníkom 

Obce Zavar so závodom PSA  

21. V spolupráci s OcÚ Dolné Lovčice analyzovať možnosti projektu prepojenia obcí 
Zavar a Dolné Lovčice chodníkom, resp. cyklochodníkom  

22. Iniciovať výstavbu protihlukovej steny popri diaľnici v katastri obce Zavar 

23. Obnova a doplnenie dopravného značenia v obci  
24. Vyriešenie odvodnenia autobusových zastávok na Vetrovej ulici 
25. Iniciovať riešenie križovatky cesty I/51 (obchvat Trnavy) a cesty III/051 031(cesta 

Trnava – Zavar)  
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3. Oblasť služieb a sociálnej starostlivosti  
26. Pokračovať so zabezpečením a  roznáškou stravy  

27. V prípade záujmu, poskytovať opatrovateľskú službu, upratovanie, nákupy pre 
starších a telesne postihnutých občanov  

28. Po preskúmaní sociálnou komisiou poskytnúť finančnú pomoc v núdzi, pomoc 
deťom a občanom zo sociálne slabších rodín 

29. Podporovať zriadenie materského centra, klub pre deti a mládež 

30. Poskytovať sociálne poradenstvo  (kúpeľná liečba, sociálne dávky) a právne 
poradenstvo  

4. Oblasť školstva, vzdelania, kultúry a športu  

4.1  Školstvo a vzdelanie  
31. Financovať ZŠ a Materskú školu v záujme všestranného rozvoja detí a 

skvalitnenia vyučovacieho procesu s dôrazom na výučbu jazykov, telesnej 
výchovy (lyžiarskeho, plaveckého výcviku) a digitálnych technológií 

32. Zvyšovanie počítačovej gramotnosti žiakov ZŠ poskytnutím tabletu v rámci 
pilotného projektu žiakom 4. ( 5. ) triedy 

33. Podporovať činnosť a rozvoj obecnej knižnice  

4.2 Kultúra  

34. Spolupracovať a podporovať  tradičné a nové kultúrne akcie:  Pochovávanie 
basy a karneval, Deň matiek, Koncert speváckych zborov, Stavanie mája, Oslavy 
SNP, Príchod Mikuláša, Vianočné trhy a pod  

35. Podporovať klub seniorov, spevácky zbor,  spolok záhradkárov, hasičov 
poľovníkov, klub mládeže a ďalšie záujmové združenia  

36. Podporovať aktivity farského spoločenstva  

37. Organizovanie návštev divadelných predstavení pre občanov  

38. Iniciovať zriadenie Izby ľudových tradícií 
39. Pri príležitosti 760. výročia prvej písomnej zmienky o obci zaviesť tradíciu  „Dní 

obce Zavar“  
40. Iniciovať družbu s obcou obývanou Slovákmi v zahraničí 
41. Pokračovať vo vedení obecnej kroniky 

4.3 Šport  

42. Podporovať a transparentne financovať všetky odvetvia športovania a aktívne 
trávenie voľného času všetkých vekových kategórií  

43. Pokračovať v prevádzkovaní telocvične pre potreby školy a verejnosti  

44. Organizovanie návštev športových podujatí  pre občanov 

45. Udeľovať v spolupráci s OŠK ocenenia najlepším športovcom obce 

46. Zorganizovať beh ulicami obce  

47. Iniciovať vybudovanie plochy pre športové účely na sídlisku Poronda 

5. Oblasť bezpečnosti ochrany občanov a majetku  
48. Rozšíriť a skvalitniť kamerový systém v obci 

49. Zvýšiť bezpečnosť detí v cestnej premávke zavedením dodatočných 
bezpečnostných opatrení  
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6. Oblasť životného prostredia  

6.1 Zveľaďovanie prostredia  

50. Realizovať úpravu parku na Blavskej ulici  
51. Realizovať výsadbu priestoru na rozhraní ulíc Košárskej a Mlynskej  
52. Lokálna výsadba okrasnej zelene v obci, oddychové zóny a lavičky 

53. Vyhlásiť súťaž o najkrajšiu predzáhradku v obci  

54. Komplexné posúdenie dažďovej kanalizácie v obci (výpočty, výkresy, prevádzka)   

55. Riešenie okolia sochy sv. Anny 

6.2 Nakladanie s odpadmi  

56. Rozšírenie a skvalitnenie prevádzky zberného dvora bioodpadov 

57. Zaviesť separovaný zber na cintoríne 

58. Prijať opatrenia na zamedzenie pokútneho vypúšťania odpadových vôd  

7. Oblasť informovanosti  
59. Podľa potreby zvolávať verejné zhromaždenie občanov  

60. Pravidelne aktualizovať obecné vývesné tabule  

61. Pokračovať s vydávaním obecných novín „Zavarské slovo“ 

62. Aktualizovať internetovú stránku obce  

63. Spustenie projektu digitalizácie kroník a historických materiálov obce a ich 
sprístupnenie v sieti internet 

64. Postupné zavedenie  internetu prostredníctvom rozvodov káblovej televízie 

65. Skvalitnenie informovanosti občanov využitím nových technológií 

8. Financie a ekonomika  
66. Podporovať miestnych malých a stredných podnikateľov 

67. Zabezpečiť transparentné čerpanie obecných prostriedkov 

68. Podporovať projekty na vytvorenie nových pracovných príležitostí 

69. Zlepšiť správu majetku obce v spolupráci s hlavnou kontrolórkou 

70. Podieľať sa na príprave projektov na získanie finančných prostriedkov z fondov 

EÚ – sledovať vypisovanie výziev a vytipovať vhodné projekty pre obec 

 


