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Záhorská Bystrica – pekné miesto pre život
VÝSTAVBA, ROZVOJ OBCE
-

zachovanie dedinského charakteru Záhorskej Bystrice
preferovanie výstavby rodinných domov
výraznejšie zapájanie miestnych firiem a podnikateľov do stavieb, údržby a opráv
v obci
výber dodávateľov na služby a predaj majetku formou elektronického obstarávania
s cieľom maximalizovať úsporu finančných prostriedkov pre obec
hľadanie ďalších možností financovania obce - využitie eurofondov, finančných
prostriedkov z VÚC a z magistrátu
dobudovanie kanalizácie a vyriešenie odtoku vody z ciest
vyriešenie neprehľadnej situácie v pozemkovom spoločenstve – urbári
oživenie Námestia rodiny, viac zelene, pravidelné víkendové trhy
dobudovanie verejného osvetlenia na Strmých vŕškoch

DOPRAVA
-

kruhovými objazdmi a svetelnou signalizáciou vyriešiť dopravu v Záhorskej Bystrici
vytipovať rozbité cesty v správe mestskej časti a postupne ich opraviť (každý rok
jednu)
vyvíjať tlak na magistrát hlavného mesta s cieľom opravy ciest v správe mesta
dobudovanie a oprava chodníkov
zvýšenie počtu jazdných pruhov na ceste zo Záhorskej Bystrice smerom na Lamač
vytvorenie samostatného odstavného parkoviska v obci pre kamióny, nákladné autá,
autobusy mimo zastavaného územia
otvorenie diskusie o potrebe zastávky MHD na Strmých Vŕškoch

OBCHODY, SLUŽBY
-

-

umiestnenie menšieho typu supermarketu v obci
otvorenie špecializovanej predajne na mäso a mäsové výrobky
zriadenie večierky na Námestí rodiny
založenie Mestského podniku služieb na báze chránenej dielne – „Bystrická
vzájomná“, ktorý by za výhodných podmienok poskytoval služby pre obyvateľov
s trvalým bydliskom v Záhorskej Bystrici, pre občianske združenia, farnosť,
organizácie, kluby v obci (kosenie, zber a odvoz zeleného odpadu do zberného dvora,
dopravné služby pre sociálne odkázaných, rozvoz liekov, stravy, poradenstvo pre
seniorov a podobne)
úprava a zjednotenie miest separovaného odpadu a jeho pravidelný odvoz
častejšie pristavenie kontajnerov na veľký odpad
pravidelná zimná údržba a odpratávanie snehu na Strmých vŕškoch

ŠKOLSTVO
-

skvalitnenie základnej školy, tak aby sa zabránilo fluktuácii učiteľov a odchádzaniu
detí do škôl do iných mestkých častí
zvýšenie kapacity materskej školy a skvalitnenie jej obsahovej náplne

ZDRAVOTNÍCTVO, SOCIÁLNE VECI
-

zabezpečenie kvalitnej lekárskej starostlivosti bez preplnenej čakárne
vytvorenie podmienok pre ordináciu detského lekára
zriadenie hospicu a denného stacionáru pre starších spoluobčanov v správe mestskej
časti

ŠPORT, KULTÚRA, VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY
-

dobudovanie futbalového ihriska, tak aby slúžilo nielen športovcom, ale aj verejnosti
oživenie dobrej tradície futbalu v Záhorskej Bystrici – postavenie vlastného
futbalového tímu, zriadenie prípravky na výchovu žiakov, dorastencov
podpora športových klubov, ktoré reprezentujú Záhorskú Bystricu
zmapovanie, sprehľadnenie a označenie cyklistických trás a lesných chodníkov
vybudovanie verejného kúpaliska
organizácia kultúrnych aktivít pre mladých ľudí
pravidelná príprava podujatí pre deti
vydávanie miestnych novín (Naša Bystrica)
rekonštrukcia, rozšírenie a dobudovanie miestneho rozhlasu a jeho efektívne
využívanie (hlásenia aj v podvečerných časoch, želanie jubilantom a podobne)

BEZPEČNOSŤ
-

stabilní pochôdzkári mestskej polície, ktorí by dozerali na poriadok a bezpečnoť
v obci
dôslednejšia kontrola a prísnejšie sankcie voči cestným „pirátom“ v obci

STAROSTLIVOSŤ O PRIĽAHLÉ ČASTI ZÁHORSKEJ BYSTRICE
Podkerepušky, Planky
- skutočná integrácia obyvateľov týchto častí do Záhorskej Bystrice
- doručovanie pošty
- odvoz odpadu
- väčšia informovanosť o aktivitách obce

