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SAMOSPRÁVA
KVALITNÁ SLUŽBA OBČANOM

ZLEPŠIŤ SLUŽBY MESTSKÉHO ÚRADU 
 � rozšírili a posilnili sme služby kancelárie prvého kontaktu (Štúrova 59)
 � vytvorili sme front office (dane a poplatky, evidencia obyvateľstva, matrika, pokladňa, podateľňa) 

a back office (Dukelská 38)

ZLEPŠIŤ SPOLUPRÁCU PRIMÁTORA S OBČANMI A POSLANCAMI 
 � pravidelné stretnutia poslancov s primátorom 2-krát pred zasadnutím MsZ
 � pravidelné verejné zhromaždenia 4-krát za rok (2-krát v Modre, 2-krát na Kráľovej)
 � každoročné odpočty programového vyhlásenia poslancov a primátora (verejné stretnutia, MsZ)

VYBUDOVAŤ BEZBARIÉROVÝ PRÍSTUP DO KANCELÁRIE PRVÉHO KONTAKTU 
 � nezrealizované, plánujeme vybudovanie až pri presune kancelárie a po rekonštrukcii historickej 

radnice

PODPOROVAŤ OBČIANSKE INICIATÍVY PRI SPRÁVE A ROZVOJI MESTA 
 � prostredníctvom mestskej dotačnej schémy podporujeme občianske aktivity a združenia
 � zároveň im poskytujeme technickú podporu pri realizácii aktivít a podujatí
 � spolupracujeme s občanmi a zapájame ich do prípravy investičných akcií

VYUŽÍVAŤ MIESTNE REFERENDUM PRI RIEŠENÍ ZÁSADNÝCH OTÁZOK MESTA 
 � prijali sme VZN o miestnom referende v roku 2012 a využili sme ho pri rozhodovaní o dohode 

k problematike finančnej náhrady pri kauze zrútených mestských hradieb na Moyzesovej ulici

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU 

EFEKTÍVNEJŠIE VYUŽÍVAŤ MAJETOK MESTA 
 � prenajali sme takmer všetku poľnohospodársku pôdu, mestské budovy určené na prenájom: Štú-

rova 59, 60, Kinečko, kancelárie na Šúrskej 5 a priestor Lesnej správy v Harmónii 

CENTRÁLNE SPRAVOVAŤ VŠETKY MESTSKÉ NEHNUTEĽNOSTI 
 � Teplo Modra, s. r. o., centrálne spravuje mestské budovy mimo správy MsÚ, rozpočtových a prí-

spevkových 

REKONŠTRUOVAŤ STRATEGICKÝ MAJETOK S DÔRAZOM NA ENERGETICKÚ ÚSPORNOSŤ
 � zrekonštruovali sme školu na Vajanského ulici (zateplenie, výmena okien, vyregulovanie kúrenia, 

osvetlenie)
 � čiastočne sme rekonštruovali MŠ (strechy, kúrenie, kanalizáciu, vodu)
 � realizovali sme rekonštrukcie majetku, budov, kotolní a rozvodov v správe Tepla Modra, s. r. o. 

(rekonštrukcia strechy Štúrova 60 za 25 000 eur, interiéry a fasáda budovy na Štúrovej 59 – 30 000 
eur, nový detský bazén a ohrev plaveckého bazéna na kúpalisku – 25 000 eur, rekonštrukcia šatní 
na štadióne – 50 000 eur, výmena kotlov, technológie, diaľkových dohľadov a poškodených rozvo-
dov centrálnych kotolní – 650 000 eur)

FINANČNÉ ZDROJE 

ZÍSKAVAŤ NOVÉ PRÍJMY DO ROZPOČTU MESTA 
 � v rokoch 2015 – 2017 sme získali kapitálové granty vo výške 260 355 eur
 � na podporu financovania vinobrania sme za 2 roky získali 50 000 eur 
 � v roku 2015 sme čerpali MUNSEF úver vo výške 500 000 eur, v rámci ktorého sme na základe 

úsporných opatrení získali grant vo výške 75 000 eur
 � výsadba 200 dospelých stromov v Modre a na Kráľovej bola financovaná sumou 50 000 eur z Envi-

rofondu
 � na sanáciu nelegálnych skládok sme v roku 2015 získali externé finančné zdroje vo výške 33 224 eur
 � na lesnú cestu v lokalite Piesok a na výsadby lesných porastov sme získali 533 000 eur
 � nové, už schválené projekty – kúpalisko na Piesku s revitalizáciou územia, špeciálne učebne v ZŠ 

na Vajanského ulici, rekonštrukcia povrchu multifunkčného ihriska, rekonštrukcia hradieb budú 
financované externe v celkovej sume 850 000 eur 

 � v pripravených, podaných a rozpracovaných projektoch (cyklotrasa Modra – Šenkvice, komunitný 
sad na Kráľovej, prechody na Dolnej ulici, zastávky v Harmónii, trhovisko, komunitná záhrada, 
revitalizácie a výsadby krajinnej zelene, vodozádržné adaptačné opatrenia, rekonštrukcia mestskej 
vily na Piesku, mestské trhovisko) sa uchádzame, resp. sa budeme uchádzať o získanie externých 
finančných zdrojov v celkovej sume 1 530 000 eur

OTVORENE INFORMOVAŤ OBČANOV O VYUŽÍVANÍ FINANČNÝCH ZDROJOV
 � pravidelne informujeme občanov v Modranských zvestiach a pri vyhodnocovaní výsledkov za pred-

chádzajúci rok na verejných zhromaždeniach, prostredníctvom Rádia Modra a cez oficiálne profily 
na sociálnych sieťach Instagram a Facebook
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ÚZEMNÝ ROZVOJ A INFRAŠTRUKTÚRA
ROZVOJ MESTA 

SPRACOVAŤ NOVÝ ÚZEMNÝ PLÁN 
 � nový územný plán je obstaraný, v roku 2018 sa spracovávajú prieskumy a rozbory

PRIPRAVIŤ LOKALITU MALÉ HLINY NA VÝSTAVBU RODINNÝCH DOMOV
 � úspešne bola vyhodnotená verejná obchodná súťaž
 � ukončili sme posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 � aktuálne prebieha výrubové a územné konanie

ZACHOVAŤ CHARAKTER VINOHRADNÍCKEHO MESTA S PRÍRODNÝM ZÁZEMÍM
 � zámer je zakotvený v strategickom dokumente – pláne sociálneho rozvoja mesta
 � bude definovaný aj v novom územnom pláne a v pripravovanom memorande o modranskom chotári

KOMUNIKÁCIE 

POSTUPNE REKONŠTRUOVAŤ CESTY A CHODNÍKY A ZABEZPEČIŤ ICH BEZBARIÉROVOSŤ
 � z mimorozpočtových zdrojov sme po vybudovaní kanalizácie a rekonštrukcii potoka obnovili ulice: 

Puškinova, čiastočne Partizánska, Štúrova a uličné pásy po rozkopávkach na viacerých uliciach
 � z rozpočtu mesta sa zrekonštruovali cestné povrchy na spojnici Puškinova – Pod vinicami, Národná 

(od lipky), Partizánska pri KD na Kráľovej, Trnavská, časť Kalinčiakovej 
 � kompletne sme vybudovali Hviezdoslavovu ulicu aj s chodníkom, parkovacími a spevnenými plochami
 � vybudovali sme nové chodníky na Dr. Bodického a Trnavskej ulici
 � zrekonštruovali sme povrchy chodníkov na Bernolákovej a Komenského ulici
 � vybudovali sme časť nového povrchu cesty vo vnútrobloku na Komenského ulici, 

parkovisko na Bodického ulici
 � z externých finančných zdrojov sme obnovili aj nový asfaltový povrch na lesnej ceste 

v rekreačnej oblasti Piesok

RIEŠIŤ PROBLÉM PARKOVANIA V CENTRE, VYTVORIŤ PARKOVACIE MIESTA NA SÍDLISKÁCH
 � zaviedli sme systém plateného parkovania v historickom centre mesta na Štúrovej ulici
 � obnovili sme vodorovné značenie parkovacích miest na námestí a Dukelskej ulici pred MsÚ a OD
 � vytvorili sme bezplatné parkovisko na Starom trhu
 � vybudovali sme nové parkovacie miesta vo vnútrobloku na Komenského ulici

SPOLUPRACOVAŤ S BSK PRI REALIZÁCII NOVÉHO OBCHVATU MESTA 
 � iniciovali sme vyčlenenie finančných prostriedkov z IROP na projektovú dokumentáciu obchvatu 

Modra – Pezinok
 � v súčasnosti BSK zadal vypracovanie projektovej dokumentácie a rokuje o získaní úveru na realizá-

ciu obchvatu
 � zladili sme trasovanie obchvatu v územnom pláne mesta so zapracovaním v územnom pláne kraja

VEREJNOPROSPEŠNÉ SLUŽBY 

VYTVORIŤ PODNIK VEREJNOPROSPEŠNÝCH SLUŽIEB 
 � verejnoprospešné služby pracujú ako samostatné oddelenie MsÚ a pripravujeme vznik podniku 

ako súčasť mestskej obchodnej spoločnosti

UDRŽIAVAŤ VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ VLASTNÝMI KAPACITAMI
 � verejné priestranstvá kosíme, čistíme a udržiavame vlastnými kapacitami
 � zakúpili sme kosačky a zametacie vozidlo na čistenie miestnych komunikácií

POSKYTOVAŤ TECHNICKÉ SLUŽBY OBYVATEĽOM MESTA
 � komplexne bude možné až po začlenení VPS pod obchodnú spoločnosť

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
ČISTOTA A ODPADY 

VYBUDOVAŤ NOVÝ ZBERNÝ DVOR 
 � zberný dvor pre občanov sme vybudovali v prvom volebnom roku 
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ROZŠÍRIŤ A SKVALITNIŤ SEPAROVANÝ ZBER
 � zmluvne sme zabezpečili zberovú spoločnosť a rozšírili sme systém separovaného zberu o biolo-

gicky rozložiteľný odpad

ZHODNOCOVAŤ ODPAD POCHÁDZAJÚCI Z ÚZEMIA MESTA
 � na úpravu poľných ciest používame výkopovú zeminu a drevený odpad 

MONITOROVAŤ A ODSTRAŇOVAŤ NELEGÁLNE SKLÁDKY
 � pravidelne odstraňujeme nelegálne skládky, každoročne čistíme spolu so združeniami a organizá-

ciami chotár (jarné upratovanie)
 � na sanáciu nelegálnych skládok sme v roku 2015 získali externé finančné zdroje vo výške 33 224,25 eura

ZABEZPEČIŤ ČISTENIE ULIČNÝCH VPUSTÍ
 � pravidelne každý rok po zimnom období čistíme uličné vpusty

MESTSKÁ ZELEŇ A LESOPARK 

ZVÝŠIŤ PODIEL ZELENE V MESTE
 � v Modre, na Kráľovej aj na Piesku a v chotári sme vysadili takmer 400 kusov dospelých stromov
 � v historickej lipovej aleji sme vysadili 30 líp

ODBORNE UDRŽIAVAŤ A SKVALITŇOVAŤ MESTSKÚ ZELEŇ
 � stromy v chotári ošetruje odborne spôsobilý subjekt s arboristickým certifikátom
 � základnú údržbu zelene aj s polievaním vysadených stromov realizujeme vo vlastnej réžii

ZOHĽADNIŤ ZÁSADY BUDOVANIA LESOPARKU PRI ŤAŽBE A VÝSADBÁCH
 � v novom dokumente starostlivosti o les, ktorý sa spracováva, rozširujeme plochu lesoparku a lesov 

osobitného určenia k rozhľadni na Veľkej Homoli
 � v lesoparku ideme vysadiť takmer 800 ks pôvodných drevín
 � na výsadbu stromov v lesných porastoch a ich obnovu sa nám podarilo získať externé finančné zdroje

KRAJINA 

ZABEZPEČIŤ OCHRANU MODRANSKÉHO CHOTÁRA SO ZACHOVANOU PÔVODNOU VINOHRADNÍCKOU KRAJINOU
 � v chotári podporujeme výsadbu nových vinohradov, budujeme nové poľné cesty (lokalita Obrper-

ky) a udržiavame existujúce
 � vinohradníckym spolkom prispievame na ochranu vinohradov
 � v chotári budujeme tradičné prvky drobnej krajinnej architektúry a mobiliár – božie muky sv. Ur-

bana, keramickú krížovú tabuľu, vyhliadky, lavičky, informačné tabule

POKRAČOVAŤ VO VÝSADBE STROMOV A OVOCNÝCH CHODNÍKOV NA VHODNÝCH MIESTACH
 � za 4 roky sme v krajine vysadili 111 ks nových ovocných stromov 
 � ovocné chodníky aj nové lokality dopĺňame o drobnú architektúru, lavičky a úžitkové komponenty

REALIZOVAŤ ZÁKLADNÉ PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA 
 � na poľných cestách v chotári osádzame protipovodňové odrážky
 � podporili sme výstavbu suchého poldra na Piesku

ŠKOLSTVO A SOCIÁLNA OBLASŤ
ŠKOLSTVO

SYSTEMATICKY A PRAVIDELNE REKONŠTRUOVAŤ A MODERNIZOVAŤ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA
 � ZŠ Vajanského sme zateplili, vymenili okná, vyregulovali kúrenie a inštalovali nové osvetlenie 

v triedach
 � urobili sme čiastočné rekonštrukcie MŠ a ich areálov
 � opravili sme zatekajúcu strechu na ZŠ Ľ. Štúra

ZRIADIŤ NOVÉ TRIEDY MATERSKEJ ŠKOLY
 � zriadili sme dve nové triedy MŠ aj s areálom, ktorý sme rozšírili a vyriešili sme dlhotrvajúci problém 

s neumiestnenými deťmi

ZNÍŽIŤ ENERGETICKÚ NÁROČNOSŤ ŠKOLSKÝCH BUDOV
 � znížili sme energetickú náročnosť školy na Vajanského ulici
 � investovali sme financie do kotolne ZŠ Ľ. Štúra, MŠ Sládkovičova, MŠ Kalinčiakova

VYRIEŠIŤ MAJETKOVOPRÁVNY SPOR O BUDOVU TELOCVIČNE A JEDÁLNE PRI ZŠ VAJANSKÉHO
 � získali sme polovicu budovy a urovnali súdny spor
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EFEKTÍVNEJŠIE VYUŽÍVAŤ ŠKOLSKÉ PRIESTORY AKO ĎALŠÍ ZDROJ
 � zriadenie tried MŠ v nevyužívaných priestoroch (bývalé CO sklady) 

PODPOROVAŤ ČINNOSŤ ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ, ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY A CENTRA VOĽNÉHO ČASU 
 � každoročne podporujeme z mestského rozpočtu

SOCIÁLNA OBLASŤ 

ROZŠÍRIŤ A PODPORIŤ SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA 
 � MsCSS poskytuje sociálne služby v zariadení núdzového bývania, v dvoch zariadeniach opatrova-

teľskej služby, v útulku, v dennom stacionári, v jedálni, v dennom centre a poskytuje opatrovateľ-
skú službu v domácnosti aj prepravnú službu

 � prijali sme Komunitný plán sociálnych služieb na obdobie rokov 2017 – 2021
 � celé programové obdobie bolo zamerané na skvalitňovanie poskytovaných sociálnych služieb, 

prioritou bolo vytvoriť bezbariérové prostredie, inštalovať vstupné rampy, rekonštruovať WC a do-
plniť držadlá (21 890 eur)

 � ďalšie investície: protišmyková podlaha (16 672 eur), hydraulické sprchovacie ležadlo (2 304 eur), elek-
trické polohovateľné postele (10 572 eur), polohovateľné kreslá (2 723 eur), výmena opotrebovaného 
nábytku a vybudovanie kancelárie sociálneho pracovníka (12 005 eur), čiastočná modernizácia kuchy-
ne (konvektomat 16 459,48 eura), škrabka na zemiaky (1 166,40 eura), odstránenie havárie plynovej 
kotolne (2 398,20 eura), kúpeľne (1 630 eur), oprava strechy (6 050 eur), oprava oplotenia (1 690 eur), 
výmena okien a inštalácia svetlíkov v útulku (2 903 eur), kúpa práčky, umývačky (2 354 eur)

ZVÝŠIŤ KAPACITU MESTSKÉHO CENTRA SOCIÁLNYCH SLUŽIEB NA SÚKENNÍCKEJ ULICI – DOBUDOVAŤ PODKROVIE
 � zvýšeniu kapacity MsCSS Modra zabránila zmena legislatívy, podľa ktorej sú podporované sociálne 

služby s maximálnou kapacitou 40 a pri deinštitucionalizácii maximálne 12 klientov
 � mesto neustále hľadá možnosti na rozšírenie pobytových služieb cez výzvy a projektovú činnosť

AKTUÁLNE PRISPÔSOBOVAŤ SLUŽBY V OBLASTI PODPORY SOCIÁLNEHO BÝVANIA A RODINY 
 � zariadenie núdzového bývania s kapacitou 6 osôb využívajú matky s deťmi

TRADÍCIE A KULTÚRA
KULTÚRNE DEDIČSTVO 

ZALOŽIŤ MESTSKÉ MÚZEUM S PREZENTÁCIOU HISTÓRIE MESTA 
 � mestské múzeum bude vybudované v zrekonštruovanej historickej radnici
 � v súčasnosti spracovávame koncept a libreto múzea
 �  výstavné priestory sú naplánované cez MAS v roku 2019

OBNOVIŤ A SPRÍSTUPNIŤ KULTÚRNE PAMIATKY 
 � pre turistov sme sprístupnili mestskú vežu
 � fasádnu časť veže sme zrekonštruovali
 � pre obyvateľov sme revitalizovali a sprístupnili komunitnú záhradu v historickej časti mesta
 � Horná brána je sprístupnená počas inštalovania výstav a vinárskych akcií
 � pre kultúrne akcie sme sprístupnili historickú radnicu, kde sme zriadili výstavné priestory
 � sprístupnili sme aj zrekonštruovanú časť mestských hradieb
 � obnovili sme štúrovský náhrobný areál a viaceré štúrovské pamiatky
 � mesto pravidelne finančne prispieva na obnovu a rekonštrukciu najstaršieho gotického Kostola 

sv. Jána Krstiteľa
 � finančne sme prispeli na celkovú obnovu zničenej pamiatky – barokovej Golgoty pri cintoríne v Modre

ŽIVÉ UMENIE 

ORGANIZOVAŤ VIAC KVALITNÝCH KULTÚRNYCH PROGRAMOV PRE RODINY S DEŤMI A MLADÝCH ĽUDÍ 
 � mesto pravidelne podporuje obľúbené podujatie pre deti – Rozprávková Modra
 � mestská knižnica systematicky pripravuje programy zamerané na podporu čítania pre rodiny 

a skupiny žiakov zo základných aj stredných škôl
 � kultúrne centrum pracuje s mladými ľuďmi prostredníctvom divadelných predstavení či interaktív-

nych výstav
 � zlepšenie kvality programov pre rodiny s deťmi sa premietlo aj do veľkých celomestských podujatí, 

ako je Modranský piknik či vinobranie (tradičné bábkové divadlo, veľké prírodné ihrisko zo slamy – 
labyrint a pod.) 

ZEFEKTÍVNIŤ ČINNOSŤ A ŠIRŠIE VYUŽÍVAŤ KINO, KNIŽNICU A KULTÚRNE DOMY 
 � Kino Mier Modra sa po 25 rokoch dočkalo rekonštrukcie, inštalovali sme nové sedačky vrátane 

piatich miest pre vozičkárov, zmenili sme stupňovanie hľadiska, vymenili sme núdzové osvetlenie 
a celú podlahu, položili sme nový záťažový koberec a opravili strechu

 � na modernizáciu sály sme z Audiovizuálneho fondu získali 29 000 eur a z mestského rozpočtu sme 
vyčlenili 60 000 eur

 � návštevnosť kina sa zdvojnásobila aj vďaka rekonštrukcii bistra Kinečko, z ktorého nový nájomca 
vytvoril príjemné miesto s kvalitnými službami 

 � Kultúrny dom v Modre (vrátane knižnice) využívame maximálne na všetky typy podujatí, stretnutí, 
aktivít škôl, nácvikov, cvičení a krúžkov

 � Kultúrny dom na Kráľovej je naďalej využívaný iba čiastočne, v jeho prípade sa nám nepodarilo 
rozvinúť jeho širšie využitie 
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TRADÍCIE 

PODPOROVAŤ VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO, VÝROBU KERAMIKY A UMELECKÝCH REMESIEL
 � za symbolickú sumu sme prenajali mestské priestory pre Spolok vinohradníkov a vinárov Vincúr
 � poskytujeme mestskú pivnicu aj Hornú bránu na vinárske akcie
 � spolupracujeme s vinohradníkmi pri obnove modranského chotára
 � participujeme na vinárskych akciách a súťažiach
 � organizujeme Modranské vinobranie, vinohradnícky dvor a súťaž vín modranského vinohradnícke-

ho rajónu
 � podporujeme Slovenskú ľudovú majoliku a pomáhali sme s jej záchranou
 � mesto má so SĽM podpísané memorandum o spolupráci
 � máme vypracovaný projekt kreatívneho keramického centra v mestskom priestore
 � v chotári sme vybudovali dve keramické božie muky sv. Urbana a krížovú cestu s výjavmi na kera-

mických platniach
 � organizujeme výstavy pre modranských aj regionálnych umelcov
 � výstavné priestory pre umelcov sú naplánované cez MAS v roku 2019

CESTOVNÝ RUCH A ŠPORT
CESTOVNÝ RUCH 

OTVORIŤ TURISTICKÚ INFORMAČNÚ KANCELÁRIU 
 � otvorili sme turistickú informačnú kanceláriu v centre mesta 

AKTÍVNE PROPAGOVAŤ MESTO
 � v roku 2016 sme založili OOCR Malé Karpaty, ktorá sídli v mestskej budove v centre mesta (na jej 

rekonštrukciu sa nám podarilo získať externé finančné zdroje)
 � vydali sme nové propagačné materiály o meste aj o regióne, nového audiosprievodcu pre Modru 

a región, zaujímavosti, tradície, pamiatky a aj podujatia propagujeme v turistických magazínoch 
a iných médiách

SYSTÉMOVO ZNAČIŤ PAMIATKY A PAMÄTNÉ MIESTA 
 � vybrané pamiatky boli označené v rámci projektu NEMOTUR
 � obnovili sme nápisy na štúrovských pamiatkach a pamätných miestach
 � vydali sme turistickú informačnú mapu Modry s vyznačením pamiatok a pamätihodností a jej častí 

pre turistov
 � staviame novú turistickú rozhľadňu na Veľkej Homoli, na ktorú sme získali 75 % financií z BSK a od 

mesta Pezinok

REALIZOVAŤ NOVÉ NÁUČNÉ CHODNÍKY
 � do októbra 2018 osadíme náučný chodník o Kráľovej
 � získali sme externé finančné zdroje na náučný chodník na Piesku o prírode, biotopoch a pôvod-

nom osídlení

ŠPORT 

SYSTÉMOVO PODPOROVAŤ ŠPORTOVÉ KLUBY A ZDRUŽENIA 
 � mesto každoročne vyčleňuje v rozpočte sumu vo výške 55 000 eur na podporu športu formou 

dotácií
 � pri MsZ je zriadená komisia športu 

OBNOVIŤ A DOBUDOVAŤ ŠPORTOVISKÁ MEDZI ZŠ VAJANSKÉHO A ZŠ ĽUDOVÍTA ŠTÚRA
 � v areáli škôl sme zrekonštruovali multifunkčné ihrisko, basketbalové ihrisko, malú cyklodráhu, 

detské ihrisko z daru od spoločnosti Lidl
 � získali sme externé zdroje na výmenu umelého trávnika na multifunkčnom ihrisku 
 � zadali sme vypracovanie projektu workoutového ihriska

UPRAVIŤ A ROZVÍJAŤ ŠPORTOVÝ AREÁL NA KALINČIAKOVEJ ULICI
 � zrekonštruovali sme prístupovú cestu, z externých zdrojov sme vybudovali nové multifunkčné 

ihrisko
 � na futbalovom ihrisku sme vybudovali závlahu
 � zrekonštruovali sme šatne v budove futbalového klubu

OŽIVIŤ A UDRŽIAVAŤ AREÁL KÚPALISKA NA ZOCHOVEJ CHATE
 � na obnovu prírodného kúpaliska na Piesku, výstavbu prírodného amfiteátra, doplnenie mobiliáru, 

vybudovanie náučných chodníkov a na výsadbu zelene sme z externých zdrojov získali takmer 
700 000 eur

VYBUDOVAŤ CYKLOTRASY, SÚVISIACI MOBILIÁR A BEŽKÁRSKE TRATE
 � v spolupráci s BSK sme vyznačili takmer 80 km cyklotrás v chotári, vybudovali sme cyklistické odpo-

čívadlo na Kalvárii a pumptrackovú dráhu na Piesku
 � s BSK rokujeme o vybudovaní novej pumptrackovej dráhy v lesnom prostredí na Piesku
 � v spolupráci s obcou Šenkvice máme pripravený projekt na vybudovanie 7 km cyklotrasy z Modry 

po šenkvickú stanicu


