Vážení spoluobčania,
Tak ako v živote každého z nás, aj v živote obce sa z času na čas vyskytnú výnimočné
obdobia predstavujúce dôležitú zmenu v každodennom kolobehu vecí. Myslím si, že prvý
polrok roku 2014 je pre našu obec takýmto zásadným obdobím. Zhodou rôznych okolností sa
práve v tomto období rozbiehajú tri obecné projekty dôležité tak z pohľadu portfólia služieb
poskytovaných občanom ako aj z pohľadu ich vplyvu na obecný rozpočet. O prvom z nich
sme už čiastočne písali, je to zriadenie Základnej umeleckej školy v Cíferi. V mesiaci máj
úspešne prebehol zápis žiakov, ktorých sa v hudobnej, výtvarnej, tanečnej a LDO sekcii
prihlásilo viac ako dvesto, a zároveň Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa
22.5.2014 školu oficiálne zriadilo k 1.9.2014. ZUŠ-ka bude samostatnou rozpočtovou
organizáciou naviazanou na rozpočet obce a sídliacou v priestoroch ZŠ v Cíferi. Obec bude na
prevádzku školy pri takomto počte žiakov ročne dostávať od štátu v rámci tzv. podielových
daní viac ako stotisíc eur, čo by malo stačiť nielen na platy učiteľov, náklady na energie
a spotrebný materiál, ale aj na postupný rozvoj vybavenia školy. Verím, že škola bude
veľkým obohatením pre obec, keďže bude umelecky vzdelávať naše deti a zároveň spestrí
ponuku voľnočasových aktivít – bude alternatívou voči vysedávaniu za počítačom či
potulkám po uliciach. Druhým projektom je kúpalisko na Páci. Väčšina z Cíferčanov a najmä
Pácanov si pamätá, ako vznikal „v akcii Z“ tento prekrásny areál, ktorý slúžil až do roku 2012
širokej verejnosti. Hoci investorom stavby bola z veľkej časti obec, v rámci rôznych zámen sa
v deväťdesiatych rokoch stala vlastníctvom Roľníckeho družstva v Cíferi, pričom obci zostala
nesplatená pohľadávka voči RD. Terajšie vedenie obce riešilo pohľadávku rokovaním
s družstvom a dohodlo sa na zámenno-kúpno-nájomnej zmluve, vďaka ktorej obec získa do
vlastníctva stavby a časť pozemkov v areáli, a to zámenou za svoju starú pohľadávku voči
RD, za časť ornej pôdy vlastnenej obcou, za peňažné plnenie vo výške 55 000,€ rozložené na
5 rokov a za nájom zvyšnej obecnej ornej pôdy roľníckemu družstvu. Obec sa rozhodla
sprevádzkovať kúpalisko s bufetmi, reštauráciou a ďalšími športoviskami už k 28. júnu roku
2014. Ročný obrat kúpaliska by mal byť v prípade priaznivého počasia a sezónnej prevádzky
viac ako 50 000,-€, pričom každoročne sa predpokladá vytvorenie aspoň mierneho zisku,
ktorý by obec chcela reinvestovať do kúpaliska. Obec vďaka tomuto kroku získala a možno aj
zachránila jedinečný areál, ktorý v okolí nemá páru, má veľký rozvojový potenciál
a významne rozširuje ponuku verejných športovísk. Oba uvedené projekty sú výsledkom
dôležitých rozhodnutí vedenia obce, ktoré si vyžadovali nemalú dávku odvahy, keďže pre
obec ide o úplne novú skúsenosť, ktorá si vyžiada nemálo energie navyše. Dôležité je najmä
to, že oba by sa mali „uživiť“ sami a ich prevádzka by nemala obec stáť veľké investície.
Tretím projektom je vytvorenie obecnej spoločnosti s ručením obmedzeným, ktorá bude mať
v správe kúpalisko ale zároveň bude pokrývať aj niektoré stavebné podnikateľské aktivity
obce. Vytvorenie s.r.o-čky je krokom k väčšej transparentnosti pri podnikaní obce a k lepšej
organizácii činností.
Obom novozriadeným organizáciám obce, základnej umeleckej škole i obecnej
obchodnej spoločnosti prajem veľa úspechov. O dianí v nich vás budeme pravidelne
informovať. Všetkým vám, vážení spoluobčania, prajem krásne leto, počas ktorého si dosýta
oddýchnete a zároveň vás srdečne pozývam na návštevu obecného Kúpaliska Pác už počas
najbližších páckych hodov.
Maroš Sagan, starosta obce

