Vážení spoluobčania,
Blíži sa ďalšia jar a preto by som Vás chcel oboznámiť s plánmi, ktoré si obec
predsavzala do roku 2012 v oblasti výstavby. V decembri obecné zastupiteľstvo schválilo
návrh rozpočtu počítajúci s viacerými dôležitými stavbami. Prioritou bude dokončenie
kanalizácie, na ktoré sme vyčlenili 130 000 €. V tomto roku by tak mali mať majitelia
všetkých nehnuteľností, ktoré boli postavené alebo na ne boli vydané stavebné povolenia do
13.2.2008, možnosť pripojiť sa na kanalizáciu pri hranici svojho pozemku. Majitelia novších
nehnuteľností už musia znášať celé náklady na vybudovanie prípojky. Ďalšou dôležitou
stavbou by mal byť nový cintorín v Cíferi. Nové hrobové miesta na starom cintoríne vystačia
už len na pár rokov, preto je výstavba cintorína absolútnou nevyhnutnosťou. Investícia sa
vyšplhá približne do výšky 230 000 € a obec si plánuje na ňu zobrať úver, keďže tak veľkú
sumu nie je možné zabezpečiť z našich príjmov a neexistujú ani dotácie, ktoré by podporovali
výstavbu cintorínov. V roku 2012 chce obec zároveň pokračovať vo výstavbe chodníkov,
pôjde predovšetkým o Trnavskú ulicu a v prípade predpokladaného plnenia rozpočtu aj
o ulicu Mlynskú. Jednou z priorít je aj školstvo – v škôlke sa rekonštrukciou jedálne vytvorí
tak potrebná nová trieda a v škole chceme dokončiť výmenu okien. Nová jedáleň pre žiakov
ZŠ vznikne z priestorov malej sály DK a z časti priestorov bývalého baru. Z dnešného
papiernictva, ktoré sa presťahuje do zvyšnej časti bývalého baru sa zasa vytvorí nová
knižnica. Nezanedbateľné je aj ukončenie projektovej dokumentácie protipovodňových
opatrení vo výške 30 000 € a uhradenie zostatku spoluúčasti na projekte revitalizácie centra
obce vo výške 20 000 €. V miestnej časti Pác chceme investovať do výstavby detského
ihriska, dokončenia oplotenia cintorína a terénnych úprav, plochy pred cintorínom, ktorá sa
premení na chodník s parkoviskom a do areálu bývalej škôlky. V Jarnej pôjde o opravu domu
smútku, rekonštrukčné práce na dome kultúry a výstavbu jarkov pre odtok zrážkovej vody.
Okrem týchto prác chceme uskutočniť aj celý rad menších investícií, napríklad do ozvučenia
na všetkých troch cintorínoch, menších prác na zdravotnom stredisku a na obecnom úrade,
odstavnej parkovacej plochy pri železničnej stanici, budovania jarkov na kritických miestach,
budovania skateparku pre mladých, nového značenia ulíc, výsadby ďalšej zelene, podpory
obnovy kultúrnych pamiatok atď. Samozrejme, základným predpokladom plnenia všetkých
týchto plánov je to, že štát si bude plniť svoje záväzky voči obci v prisľúbenej podobe a že
nebude krátiť príjmy z podielových daní, ako aj to, že bude poskytovať iné zaužívané formy
podpory obcí, napríklad tzv. aktivačných pracovníkov. Niektoré ďalšie projekty, napríklad
budovanie vodovodu, zateplenie budovy školy či zberný dvor sú podmienené pridelením
dotácií, o ktoré sme žiadali z Envirofondu, eurofondov či z Ekofondu.
Vážení spoluobčania, verím, že sa nám v tomto roku podarí nadviazať na investičnú
výstavbu z roku 2011 a že aj v čase krízy – veď tak ako musí šetriť štát, tak sú prinútené šetriť
aj obce – dokážeme urobiť v obci viditeľný posun vpred pri budovaní základnej
infraštruktúry. Podobne prajem aj vám, aby sa ste dokázali počas roka uskutočniť to, čo ste si
predsavzali.

