Programové vyhlásenie
Obecného zastupiteľstva v Zavare
na volebné obdobie 2019 – 2022

Obsah
1 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA ........................................................................................................................

2

1.1 Miestne komunikácie a chodníky pre peších .................................................................................

2

1.2 Bytová a individuálna výstavba ........................................................................................................

2

1.3 Ostatné stavby ......................................................................................................................................

2

2 DOPRAVA ...................................................................................................................................................

2

3 SLUŽBY A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ ...............................................................................................

3

4 ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT ............................................................................................................

3

4.1 Školstvo a vzdelávanie .........................................................................................................................

3

4.2 Kultúra .....................................................................................................................................................

3

4.3 Šport ........................................................................................................................................................

3

5 BEZPEČNOSŤ, OCHRANA OBČANOV A MAJETKU ............................................................................

3

6 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ............................................................................................................................

4

6.1 Zveľaďovanie prostredia .....................................................................................................................

4

6.2 Nakladanie s odpadmi ..........................................................................................................................

4

7 INFORMOVANOSŤ A PROPAGÁCIA ......................................................................................................

4

8 FINANCIE A EKONOMIKA .......................................................................................................................

4

1

Toto programové vyhlásenie je spoločným plánom činnosti všetkých poslancov
obecného zastupiteľstva a starostu obce Zavar na volebné obdobie pre roky 20192022. Vychádza z potrieb občanov obce, volebných programov nezávislých poslancov
a kandidátov politických strán a hnutí. Svojim rozsahom nie je naviazané na finančné
rozpočtové možnosti obce na uvedené roky, pretože bude snahou všetkých dolu
podpísaných získavať finančné prostriedky aj z iných, mimorozpočtových finančných
zdrojov.

1 INVESTIČNÁ VÝSTAVBA ............................................................
1.1 bMiestne komunikácie a chodníky pre peších
 Realizovať modernizáciu odvodnenia, parkovania, inžinierskych sietí na Vetrovej ulici.
 Dokončiť projektovú dokumentáciu rekonštrukcie Hlavnej ulice.
 Majetkovo yysporiadať pozemky a realizovať dokončenie Diaľničnej ulice.
 Realizovať dodatočné odvodnenie Budovateľskej ulice a ulice Záhrady.

1.2 Bytová a individuálna výstavba
 Realizovať výstavbu nájomných obecných bytov predovšetkým pre mladé rodiny,
starších a sociálne slabších občanov.
 Obnoviť existujúce obecné bytové priestory na sociálne účely.

1.3 Ostatné stavby
 Dokončiť realizáciu športového areálu.
 Realizovať rekonštrukciu vnútorných priestorov telocvične a rozšírenie priestorov posilňovne.
 Realizovať výstavbu Centrum parku v centre obce.
 Realizovať úpravy starej a novej časti cintorína.
 Aktualizovať a doplniť projektovú dokumentáciu Domu smútku.
 Realizovať výstavbu Domu smútku.
 Zriadiť dom ľudových tradícií.
 Zabezpečiť projektovú dokumentáciu a pripraviť podmienky pre realizáciu sociálneho
zariadenia pre dôchodcov.
 Vytvoriť nový územný plán obce.

2 DOPRAVA ...................................................................................
 Podporovať prípravu projektovej dokumentácie a vytvárať podmienky pre realizáciu
cyklotrasy medzi obcou a závodom PSA.
 Podieľať sa aktívne na príprave a realizácii prepojenia obcí Zavar a Dolné Lovčice chodníkom pre
peších prípadne aj cyklistov v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a obcou Dolné Lovčice.
 Iniciovať výstavbu protihlukovej steny popri diaľnici v katastri obce Zavar.
 Obnoviť a doplniť dopravné značenie v obci.
 Rekonštruovať vozovku a odvodnenie v oblasti autobusových zastávok na Vetrovej ulici.
 Vyvíjať maximálnu iniciatívu pri riešení dopravnej situácie na križovatke cesty I/51 (obchvat Trnavy)
a cesty III/051 031(cesta Trnava – Zavar).
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3 SLUŽBY A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ ......................................
 Zabezpečovať rozvoz stravy pre dôchodcov doterajším spôsobom, perspektívne sa snažiť
vytvoriť podmienky pre prípravu stravy v kuchyni kultúrneho domu.
 Zabezpečiť poskytovanie poradenstva v sociálnej a právnej oblasti.
 Podporovať rozvoj rodín poskytovaním príspevkov pri narodeniach detí.
 Poskytovať opatrovateľskú službu, pomocné služby v domácnostiach pre starších a telesne
postihnutých občanov.
 Poskytovať finančnú pomoc občanom v núdzi, pomoc deťom a občanom zo sociálne slabších rodín.
 Zabezpečiť prepravu sociálne slabších, starších a chorých občanov
do zdravotníckych zariadení a späť.

4 ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT .................................................
4.1 Školstvo a vzdelávanie
 Monitorovať a hodnotiť kvalitu materskej a základnej školy, podporovať modernizáciu
výchovno-vzdelávacieho procesu, kontrolovať kvalitu podávaných jedál v školskej jedálni.
 Podporovať činnosť a rozvoj obecnej knižnice.
 Organizovať letné detské tábory.

4.2 Kultúra
 Spoluorganizovať a podporovať tradičné a nové kultúrne a spoločenské akcie: Vznik Slovenskej
republiky, Oslobodenie obce v 2.svetovej vojne, Pochovávanie basy a karneval, Deň matiek,
Koncert speváckych zborov, Stavanie mája, Oslavy SNP, Príchod Mikuláša, Vianočné trhy, Súťaž
vo varení guláša, Vítanie detí do života a pod.
 Podporovať klub seniorov, spevácky zbor, základnú organizáciu slovenského zväzu záhradkárov,
obecný športový klub, dobrovoľný hasičský zbor, súbor Zavaran, poľovnícke združenie Háj, klub
mládeže, základnú organizáciu Zväzu protifašistických bojovníkov a ďalšie záujmové združenia.
 Podporovať aktivity farského spoločenstva.
 Organizovať kultúrne a poznávacie zájazdy pre dospelých a zájazdy pre deti.
 Pokračovať vo vedení obecnej kroniky.

4.3 Šport
 Podieľať sa aktívne na propagácii a efektívnom prevádzkovaní športového areálu.
 Organizovať športové zájazdy.
 Organizovať športové bežecké podujatie Zavarská sedmička.

5 BEZPEČNOSŤ, OCHRANA OBČANOV A MAJETKU .....................
 Rozširovať a modernizovať bezpečnostný kamerový systém na dôležitých miestach v obci.
 Zvýšiť bezpečnosť detí v cestnej premávke zavedením dodatočných bezpečnostných opatrení.
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6 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE ...............................................................
6.1 Zveľaďovanie prostredia
 Pokračovať v rozširovaní ďalšej výsadby okrasnej zelene v obci.
 Organizovať súťaž o najkrajšiu predzáhradku v obci.
 Komplexne vyriešiť dažďovú kanalizáciu.
 Vyhotoviť oplotenie sochy sv. Anny.
 Zriadiť náučný chodník.
 Obnoviť výsadbu stromov v remízkach chotára.

6.2 Nakladanie s odpadmi
 Zabezpečiť prevádzku a propagáciu zberného dvora.
 Zaviesť separovaný zber odpadu na cintoríne.
 Zvyšovať povedomie občanov v oblasti separácie odpadov, využívaní zberného dvora
a ochrane životného prostredia.

7 INFORMOVANOSŤ A PROPAGÁCIA .............................................
 Zvolávať pravidelné verejné zhromaždenia občanov.
 Vydávať každé tri mesiace obecné periodikum Zavarské slovo.
 Aktualizovať internetovú stránku obce.
 Vytvoriť bezplatné wifi- zóny na vybraných verejných priestranstvách v obci.
 Skvalitniť informovanosť občanov a spoluprácu s nimi využitím nových komunikačných technológií.
 Zriadiť verejnú obecnú schránku, určenú na písomné podnety, pripomienky, názory občanov.

8 FINANCIE A EKONOMIKA ...........................................................
 Podporovať miestnych malých a stredných podnikateľov.
 Vytvoriť participatívny rozpočet.
 Zabezpečiť transparentné a efektívne čerpanie obecných finančných prostriedkov.
 Podporovať projekty na vytvorenie nových pracovných príležitostí.
 Zlepšiť správu majetku obce.
 Usilovať sa aktívne o získavanie finančných prostriedkov z fondov EÚ, iných fondov a finančných
zdrojov pre potreby obce.
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