Bilancia roku 2015
Rok 2015 bol pre nás viacerých rokom nových výziev, odhodlaní, možno aj pre niekoho rokom malých
sklamaní.
Prvého januára Obec Smolenice pre všetkých pripravila Novoročný ohňostroj spojený s oslavou 22. výročia vzniku Slovenskej republiky. Začiatkom roka prebehli prvé stretnutia s poslancami, prehodnotili sme
priority, rozbehnuté projekty a samozrejme aj výšku potrebných financií pre riadne fungovanie obce.
Aby toho nebolo na začiatku málo, zima nám priniesla kalamitu v podobe väčšieho množstva snehu,
ktorý sme neboli schopní okamžite odstrániť, čo nám narobilo viac starostí, nakoľko ujazdený sneh
zamrzol a bol problém s jeho odstránením. Počas zimy sme v obci použili posypový materiál v celkovom
objeme 120 ton.
Vo februári sme následne odstraňovali škody po jarných vyliatych potokoch. Po skončení zimnej údržby
sme pokračovali v ďalších naplánovaných aktivitách v obci. Vybudovali sme nový prechod pre chodcov
pri fare, následne bol tento, ale aj prechod pri KD nasvietený reflektormi pre zvýšenie bezpečnosti
chodcov.
Na Trnavskej ulici pri Lesnom závode sme zrekonštruovali prejazd, vybudovali sme aj nový prejazd na
Trnavskej ulici smerom k Zberným surovinám. Nové prejazdy aj s prejazdnými roštami sme vybudovali
na križovatke k Ulici Komenského a výjazd k bytovke na Trnavskej ulici. Od križovatky Ulica SNP až po
Komenského ulicu sme osadili nové cestné žľaby. Týmto sme ukončili kompletné odvodnenie dažďových
vôd po celej dĺžke Trnavskej ulice.
V mesiacoch marec-apríl sa v bývalom kaštieli vybudoval chodník v hodnote cca 10000 €, aj za pomoci
OZ Naše Smolenice pod vedením pána Birošíka. V priebehu roka sme osadili v obci chýbajúce dopravné
značky a na Záhradníckej-Kukučínovej ulici sme osadili nové bezpečnostné zrkadlo. V tejto aktivite
budeme postupne pokračovať aj v tomto roku.
Počas roka sme riešili a pripravovali projekt rozšírenia materskej škôlky o 1 triedu, na čo sme podali aj
žiadosť o NFP. Naša žiadosť bola schválená a boli nám pridelené fin. prostriedky vo výške 43000 €
z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Financie z rozpočtu obce sme taktiež použili na
projekty: Parkovisko k hradisku Molpír, Plán hospodárskeho a soc. rozvoja obce, Komunitný plán a
projekt autobusových zastávok. Máme rozpracovaný projekt „Zelená dedina“, ktorý rieši revitalizáciu
centra obce v časti obce od pošty po múzeum Molpír.
V rámci investičných akcií sa v obci vybudovalo 6 nových presklených autobusových zastávok v cene
16700 €. Na hlavnej ceste sme začali budovať parkoviská a vjazdy do rodinných domov s príslušnou
úpravou chodníkov. Táto investičná akcia v hodnote takmer 70000 € je tesne pred ukončením a celá je
financovaná z rozpočtu obce. Po zimnej sezóne pristúpime aj k úprave a výsadbe zelene, čím dotvoríme
celé dielo.
Už spomínaná prístavba novej triedy MŠ sa nám časovo posunula až na začiatok školského roka, čo bolo
spôsobené verejným obstarávaním. Niektoré obce od výstavby z časového hľadiska a nedostatočnej
výšky dotácie odstúpili od zmluvy. Obec Smolenice prispela financiami z vlastného rozpočtu vo výške
12500 €. Súčasne s výstavbou novej triedy MŠ prebiehala v škole aj výmena podlahových krytín vo výške
85000 €, ktoré nám boli pridelené z odboru školstva OÚ Trnava. Aj tu obec prispela z rozpočtu obce
sumou 5500 €. Ďalšou investičnou akciou v areáli školy bolo napojenie telocvične na verejnú kanalizáciu,
spojenú s výmenou potrubia a rekonštrukciou soc. zariadení vo výške 30000 €. Taktiež sme napojili
problémovú kanalizáciu zo školskej kuchyne, kde sme vymenili potrubie, kde cena vrátane výkopových
prác bola v hodnote 6500 €. Poslednou investičnou akciou v objekte školy bola príprava na bezbariérovú
školu, kde sa bude realizovať pojazdná plošina z prízemia na 2. poschodie vo výške 18500 € so
spoluúčasťou obce vo výške 5000 €.
Z rozpočtu obce bola suma vo výške 32246 €, ako spoluúčasť obce, poukázaná na projekt hradiska
Molpír, kde z Nórskych fondov bolo na tento projekt vyčlenených cez 290000 €. Počiatočné práce už
prebehli, pokračovať sa bude v tomto roku. Priebežne vás budeme informovať aj o tomto projekte.
V druhej polovici roka sme pracovali na projekte elektriny Ulice Na lúkach, kde sme všetky podklady
odovzdali na ZSE a čakáme na doplnenie a odsúhlasenie z ich strany. Na jeseň sme stihli ešte opraviť 4

balkóny na nájomných bytoch. V budúcnosti sa plánuje opraviť aj viac balkónov, chce to samozrejme
potrebný čas a financie.
Taktiež sme intenzívne pripravovali podklady pre projekt „Splaškovej kanalizácie v obci Smolenice“, kde
sme museli pripraviť zamerania, doplniť rôzne vyjadrenia dotknutých inštitúcií k uvedenému projektu.
K poslednému novembru sme uvedenú žiadosť o NFP na kanalizáciu vo výške cez 1,4 mil. € podali na
ministerstvo životného prostredia. Ako dopadne naša žiadosť, uvidíme v tomto roku.
Keď už sme pri projektoch, tento rok sme boli úspešní aj pri projekte Verejného osvetlenia v obci
Smolenice. Bolo nám odsúhlasených 280105 € pri 5% spoluúčasti obce, kde obec zaplatila 15000 €
z rozpočtu obce. Pri tomto projekte sme pracovali na doraz časových možností všetkých nás. Najviac
práce nás čakalo práve koncom decembra, kedy sme ešte 28.12. podpisovali zmluvu s výhercom
verejného obstarávania (dodávateľom všetkých prác a technológií), 29. 12. zmluvu s bankou na
preklenovací úver. Realizácia osvetlenia bude z technologického hľadiska prebiehať po zime, kedy
teploty klesnú pod prípustnú hranicu, dovoľujúce montáž káblov. Uvedené osvetlenie pozostáva
z najnovších LED technológií PHILIPS, kde doteraz inštalovaných 330 klasických svietidiel nahradí 432
úsporných LED svietidiel. Zároveň bude vymenené aj káblové vedenie k svietidlám, čím odpadnú časté
výpadky svetla, spôsobené vplyvom vetra na starom vedení. Týmto by som sa chcel všetkým občanom
ospravedlniť, že vianočné sviatky v obci boli v roku 2015 takmer bez svetelnej výzdoby. Prednosť v tomto
prípade dostala príprava projektu verejného osvetlenia.
Počas roka sme rokovali s majiteľmi pozemkov pod školou, podarilo sa nám previesť len jeden pozemok
od Lesov SR, zatiaľ k ďalšej dohode neprišlo. Aj v tomto roku budeme na tejto aktivite pokračovať.
Okrem investičných akcií sa obec buď priamo, alebo nepriamo podieľala na rôznych kultúrno-spoločenských akciách v obci. Medzi tie najznámejšie patrila Cesta rozprávkovým lesom, Tradičný jarmok, Na
kolesách proti rakovine a v decembri to boli Mikulášsky Včelovina expres a Malé vianočné trhy.
Medzi dôležité akcie v obci považujem aj obnovený mobilný odber krvi, ktorý obec v spolupráci s MS SČK
zorganizovala v máji a v novembri. Obec bola aj spoluorganizátorom letného detského tábora pod
vedením Tomáša Fančoviča na chate Homôlka vo Valaskej Belej.
V roku 2015 sa nám podarilo upraviť okolie Karmelskej kaplnky v Neštichu, urobiť základné nátery
zábradlia, zabetónovať poškodené schody. V Smoleniciach sme upravili a očistili okolie Róchovej kaplnky
aj s celkovým náterom exteriéru a interiéru tejto kaplnky. Pri Pálfiovskej hrobke sme opravili a zabetónovali časť základov oporného múru a začali s prípravou reštaurátorských prác 4 mníchov v okolí kaplnky,
v múzeu Molpír sme zrekonštruovali starú izbu Smoleničanov.
Tento rok náš Dobrovoľný hasičský zbor slávnostne prevzal od ministra vnútra R. Kaliňáka pre potreby
obce zrepasovanú hasičskú Tatru T148. O mesiac neskôr po hasičskom aute sme v Galante slávnostne
prevzali protipovodňový vozík v hodnote cca 14000 €. V októbri sme odoslali na ministerstvo žiadosť
o pridelenie zásahového vozidla Iveco pre potreby DHZ Smolenice.
V decembri sme zakúpili pre potreby obce nové vozidlo Škoda Yeti, ktoré nahradí 10-ročnú Škoda Fabia.
Vozidlo budeme počas štyroch rokov splácať po 5500 € bez navýšenia hodnoty vozidla.
Všetky kultúrne akcie sa uskutočnili nielen za výdatnej pomoci Obce Smolenice, ale aj podnikateľov
z obce, občianskych združení, športových klubov, poslancov, členov komisií a pracovníkov obecného
úradu. Všetkým zainteresovaným patrí moje poďakovanie.
Okrem pozitív, ktoré som tu spomenul, boli určite aj negatíva, ktoré sa možno dotkli niektorých obyvateľov. Každá činnosť so sebou prináša aj riziká, ale kto nič nerobí, nič nepokazí. Za vzniknuté problémy sa
im ospravedlňujeme, nie všetko však vieme ovplyvniť a zrealizovať.
Prešiel prvý volebný rok, máme pred sebou ešte 3. Pevne verím, že sľuby, ktoré sme dali vo voľbách
naším voličom, splníme, v niektorých prípadoch ponúkneme možno aj niečo naviac. Netreba však
zabúdať, že na akýkoľvek predvolebný sľub sú potrebné nielen finančné prostriedky, ale aj súhlas
nadpolovičnej väčšiny poslancov OZ, alebo niekedy aj to povestné šťastie.
Všetkým občanom prajem v roku 2016 veľa šťastia, lásky, úspechov, zdravia a veľa dobrých ľudí okolo
seba.
Anton Chrvala, starosta obce

