
Zrekonštruovať telocvičňu na ZŠ Vajanského
Realizovať sanácie havarijných stavov v budovách materských škôl (kanalizácia, vodovod, strecha, ...)
Vybudovať chodníky a spevnené plochy v areáli MŠ na Sládkovičovej ulici
Vypracovať register strategických dokumentov a register podnetov k zmene územného plánu,
  kde sme zhromaždili približne 130 návrhov na overenie v územnom pláne,
Rekonštrukcia EP MŠ Partizánska – výmena okien a dverí, vnútorné úpravy
Projektová dokumentácia - chodník Trnavská ulica
Realizácia prečerpávacej stanice pri bytových domoch na Trnavskej ulici
Projektová dokumentácia cyklotrás 
Projektová dokumentácia - kanalizácia Kráľová
Odvodnenie na Národnej ulici – havarijný stav
Doriešenie dlhu OZ Kráľovan
Výmena 2ks zastávok SAD
V spolupráci s STU v Bratislave  vypracovať prípadovú štúdiu riešenia protipovodňovej ochrany v Modre
Realizovať prírodné protipovodňové stavby na prítokoch Kamenného potoka 
Začať realizáciu parkovacích plôch a úprav verejného priestoru na sídlisku Majolika na Komenského ulici
Dobudovať vybavenosť lesoparku – nové lavičky na Pánskom chodníku, lávky cez potok, 
  smerovníky a vyhliadka na Zámčisku
V spolupráci s občianskym združením sme sa podieľali na návrhu a realizácii informačných tabúľ 
  s huncokárskou tematikou na Piesku,
Podporili sme aktivity občianskych združení a komunitných skupín pri revitalizácii verejných priestorov 
  ako sú napríklad Park hrania a oddychu (detské ihrisko) či dobudovanie areálu MŠ na ulici SNP
Bola spracovaná pasportizácia a spresnenie plôch zelene v meste pre potreby jej údržby
V spolupráci občianskymi aktivistami sme vysadili okolo 60 vzrastlých stromov v Modre 
  - lipová alej, cintorín, parkové plochy a 200 ovocných stromov v krajine -  ovocný chodník v „Špígloch“, 
  morušová alej v „Plázloch“ či línia ovocných stromov v „Nitrperkoch“
Vypracovali sme návrh dvoch náučných chodníkov v Harmónii a ideový návrh značenia 
  pamiatok v Modre a spolupracovali sme na návrhu cyklotrás v modranskom chotári,                                                                        
Máme vypracovaný projekt na rekonštrukciu námestia a vydané právoplatné územné rozhodnutie
Vypracovaná je aj koncepcia obnovy mestského opevnenia,
V súčasnosti začíname s realizáciou nového zberného dvora v areáli bývalej kotolne
Podporili sme a aktívne sme sa podieľali na spoločenských podujatiach propagujúcich tradičné 
  hodnoty mesta, akými sú vinohradníctvo, vinárstvo, keramika – Vína mesta Modry, vinobranie, 
  Slávnosť hliny, ...,podporovali sme činnosť Základnej umeleckej školy, Centra voľného času, 
  občianskych združení a športových klubov.
Prijatie VZN o mestskom referende 
Ukončenie dlhodobého majetkového vyrovnania s ministerstvom kultúry budovy múzea, 
  Hornej Brány verzus Tichého domu
Vybudovanie volejbalového ihriska v areály kúpaliska na Piesku v spolupráci s HO Slovan Modra
Opraviť privádzač do nádrže Piesok
Vybudovať studňu na futbalovom ihrisku
Opravy v budove MCSS: výmena okien, brán, oprava kotolne, realizovanie bezbariérového vstupu 
do objektu v Zochovej ulici
Vypracovanie štúdie na vybudovanie podkrovia v MCSS 
Vytvoriť súťaž a ocenenie modranských vín  - Vína mesta Modry 
Vytvorili sme redakčnú radu pre Modranské Zvesti
Podporili sme digitalizáciu kina a iné potrebné uznesenia a realizácie

Odpočet nezávislých poslancov 
J. Petrakoviča, J. Ziga, M. Petríka, M. Gavorníka a J. Lišku:

Podarilo sa nám:

Spoločne dokážeme ešte viac! Podporte nás vo voľbách 15. novembra!


