Vážení spoluobčania,
V roku 2012 chce obec Cífer zrealizovať niekoľko väčších a niekoľko menších
investičných akcií, tak ako si to naplánovala v rozpočte. S niektorými menšími začala už
v mesiacoch apríl a máj. Okrem dokončovania revitalizácie centra obce išlo predovšetkým
o terénne úpravy, výsevy trávnikov a výruby náletových drevín na viacerých miestach v obci,
napríklad na cintoríne na Páci, na Trnavskej ulici, či na ulici Potočnej. Problém nám
spôsobuje suché počasie, kvôli ktorému zasiate trávniky vzchádzajú veľmi zle. Na Páci boli
uskutočnené aj úpravy pred cintorínom a v súčasnosti prebieha príprava malej parkovej zóny
z bočnej strany cintorína. V Jarnej bola dokončená povrchová úprava provizórnej cesty
vedúcej od autobusovej zástavky poza záhrady k areálu miestneho domu kultúry. Na ulici
SNP a na námestí A. Hlinku sme využili výkop firmy ZSE na pripoloženie vlastného rozvodu
vody v centre obce napájaného zo studne umiestnenej v ZŠ Cífer. V dome kultúry v Cíferi sa
ukončuje rekonštrukcia priestorov baru na jedáleň ZŠ a na obchodné priestory a začína sa
s úpravou priestorov papiernictva na knižnicu, pričom súčasťou týchto prác bola aj výmena
dverí a okien.
V najbližšom čase chce obec začať aj s väčšími projektami, pričom prioritou bude
výstavba nového cintorína, dokončenie kanalizácie v celej obci a budovanie nového zberného
dvora. Nový cintorín bude stáť na konci Moyzesovej ulice, v poli vedľa kríža na „Výhone“.
Projekt v prvej fáze ráta s vybudovaním prístupovej komunikácie, parkovacích miest,
oplotenia, časti chodníkov a spevnených plôch na cintoríne a malej hospodárskej budovy
slúžiacej ako sociálne zázemie a sklad. Pri kanalizácii ide o dokončenie 92 prípojok
roztrúsených po obci a niekoľko sto metrov potrubia na dvoch združených prípojkach tak, aby
každá nehnuteľnosť v obci, až na niektoré výnimky, mala možnosť pripojenia na kanalizáciu.
Pripomínam, že prípojky na hranicu pozemku obec buduje iba k tým nehnuteľnostiam, ku
ktorým bolo vydané stavebné povolenie do 13.2.2008. Ako som už viackrát avizoval,
výstavbu chce obec dokončiť v tomto roku a v prvej polovici ďalšieho roka chce ukončiť
činnosť čističky odpadových vôd. Ďalším veľkým projektom je výstavba zberného dvora
v lokalite bývalej skládky komunálneho odpadu. V súčasnosti sú vysporiadané vlastnícke
vzťahy, ku stavbe bolo vydané stavebné povolenie a ukončené verejné obstarávanie.
Existujúci projekt je už dlhšiu dobu zverejnený na oficiálnej webstránke obce Cífer. Po
presťahovaní zberného dvora do nových priestorov sa zrekultivuje priestor súčasného
zberného dvora za športovou halou, kde vznikne zóna na individuálnu bytovú výstavbu.
Vážení spoluobčania, verím, že aj napriek nepriaznivej finančnej situácii samospráv na
Slovensku sa nám v tomto roku tieto ambiciózne plány podarí naplniť.
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