SPOLOČNE ZA ROZVOJ OBCE
Vážení občania,
V minulosti naši predkovia dali súhlas a darovali obci pozemky na cesty,
chodníky, na výstavbu plynofikácie, vodovodov, elektro-rozvodov, kanalizácie,
obecného rozhlasu. Vďaka ochote týchto našich rodákov bolo možné
vybudovať v Modre nad Cirochou mnohé veci, lebo len vtedy je možné niečo
robiť, ak máte na to súhlas vlastníkov.
Dnes chceme pokračovať v ďalších investičných projektoch a k tomu je
potrebné, aby sa vysporiadali pozemky, na ktorých sa nachádzajú cesty,
chodníky, inžinierske siete, ktoré sú vo vlastníctve občanov a zároveň, aby obec
nadobudla do vlastníctva pozemky potrebné k budovaniu nových ciest,
chodníkov a inžinierskych sieti v súlade s územným plánom obce a v súlade s jej
potrebami.
Preto Vás chceme požiadať, aby ste boli ochotní podporiť rozvoj našej
obce. Postupne budete poniektorí oslovovaní, aby ste prišli podpísať kúpnu
zmluvu za symbolické 1 Eur na tú časť pozemku, ktorú roky nepoužívate a je už
využívaná pre potreby obce, alebo za pozemok, ktorý je (bude) vyčlenený
geometrickým plánom pre budúce cesty, chodníky, inžinierske siete. V tomto
čase je to časť obce „Príložka“ a časť obce „Dolina“, kde chceme vybudovať
novú infraštruktúru.
Učme sa od druhých. Susedné obce (Kamenica, Dlhé, Belá...) si za
niekoľko rokov vybudovali infraštruktúru a takto si vytvorili priestor pre
výstavbu nových domov. Takouto výstavbou ostávajú mladí ľudia v obci, blízko
svojich rodičov, môžu stavať na svojich pozemkoch, nemusia si kupovať
pozemky od druhých. Takáto výstavba je prospešná pre obec, pre rozvoj
miestnej školy, ale aj pre mnohé iné subjekty.
Tí, ktorí tvrdia, že „oni z toho nič nebudú mať“, lebo oni stavať nebudú,
tak môžu odpredať časti svojich pozemkov za veľmi výhodných podmienok pre
tých, ktorí stavať chcú.
Veríme, že každý z Vás si dostatočne uvedomuje, že sme v obci závislí
jeden na druhom. Zároveň platí, že všetci využívame majetok obce pre svoje

dobro a preto je prirodzené pomôcť druhým, lebo ak by v minulosti nedali
súhlas predchodcovia nám, tak tu nepostavíme dom, nebudeme mať elektrinu,
vodu, plyn, kanál, nebudeme môcť prejsť po ceste, po chodníku. Preto si
skúsme brať príklad z našich predchodcov, zveľaďujme to, čo nám zanechali
a buďme k sebe ústretoví aj takýmto spôsobom.
Všetci sme boli a sme závislí jeden na druhom.

