Milí spoluobčania, pani poslankyne, páni poslanci.
Dovoľte mi aby som v rámci diskusie dnešného verejného zasadnutia poslancov OZ Smolenice predniesla svoje
stručné zhodnotenie doterajšej našej činnosti, nakoľko toto funkčné obdobie sa o pár týždňov skončí.
Nemienim teraz hodnotiť svoj volebný program, to urobím samostatne, ale chcem iba pripomenúť a poukázať
v stručnosti na to, čo sa nám spoločne s poslancami OZ podarilo urobiť za predchádzajúce obdobie.
Po nástupe do funkcií sme museli v prvom rade riešiť značnú zadlženosť obce a to vo výške takmer 200 tis. Eur,
z čoho polovicu tvorili neuhradené faktúry a druhú časť čerpaný kontokorentný úver. Aby obec túto situáciu
zvládla a nedostala sa do problémov, tak poslanci OZ schválili prevzatie úveru vo výške 38 tis. Eur na pokrytie
faktúr za Požiarnu zbrojnicu a Sklad CO, ostatné neuhradené faktúry sme uhrádzali postupne po dohode
s dodávateľmi. Na to, aby sme to zvládli som musela znížiť prevádzkové náklady obce, šetriť a to i na mzdách
pracovníkov OÚ. Zástupcu starostu máme iba na 1/3 úväzok, zmenila som alternatívneho dodávateľa el. energie
, poisťovňu obecného majetku a ďalšie. Zároveň sme zlepšili výber daní, kde boli značné nedoplatky z minulosti
a to i pod hrozbou exekúcií. Do tohto všetkého začala Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Smolenice, kde bolo potrebné riešiť
veľa problémov a nepredvídaných prác, čo si vyžiadalo zvýšené čerpanie finančných prostriedkov z obecného
rozpočtu. Ako si spomínate, poslanci OZ schválili dodatočný výdaj finančných prostriedkov na vydanie knihy
“Monografia obce Smolenice“, kde prispeli finančnými prostriedkami i sponzori uvedení v knihe. Ale i cez tieto
ďalšie neplánované výdaje ukončila obec svoj ročný záverečný účet s prebytkom.
Investičné akcie, ktoré sa realizovali boli vyberané a schválené poslancami OZ podľa aktuálnej situácie, zväčša sa
však jednalo o riešenie havarijných stavov a to či už cesta na ul. Jahodnícka, oprava resp. vybudovanie odvodu
vody z ulice Š. Baniča, oprava kanalizácie, výmena dlažby v KSD Smol. N. Ves a napojenie na obecnú kanalizáciu.
Z podnetu občanov poslanci OZ schválili rekonštrukciu križovatky
ulíc Trnavská /Komenského/Štúrova a to hlavne osadenie nového dopravného značenia – tak aby sa zvýšila
bezpečnosť chodcov, hlavne však detí ktoré navštevujú ZŠsMŠ. Vybudovali sme chodník na ulici Trnavská,
bezdrôtový rozhlas na ulici Továrenská, chodník na ulici Jahodnícka, autobusovú čakáreň pri CBA na ulici
Obrancov mieru, je rozpracovaný projekt na prívod el.energie na ulicu na Lúkach. Taktiež sme vybudovali
vodovod na cintoríne v SNV. Podporili sme rekonštrukciu Krížovej cesty na Kalváriu a Krížovú cestu v Neštichu.
Obec má rozpracovaný nový Územný plán obce tesne pred dokončením a schválením. OZ Naše Smolenice sme
prispeli z rozpočtu obce na pripravovaný projekt revitalizácia Hradiska Molpír, ktorého súčasťou je i vybudovanie
parkoviska pri kostole v Smoleniciach.
Podľa môjho názoru ale i faktov, najväčšiu pozornosť sme spoločne s poslancami OZ v uplynulom období
venovali či už v oblasti investícií alebo i organizačne ZŠsMŠ v Smoleniciach, kde sa urobila Rekonštrukcia ZŠsMŠ
z prostriedkov EÚ, z prostriedkov Ministerstva školstva sme získali dotáciu vo výške 72tis. Eur na rekonštrukciu
sociálnych zariadení, z vlastných prostriedkov sme zrekonštruovali
školskú kuchyňu v sume cca 87tis. Eur. Verím, že sa nám podarí ešte v tomto roku zrekonštruovať podlahy
v ZŠsMŠ Smolenice z dotácie MŠ SR .
V súvislosti so ZŠsMŠ Smolenice treba uviesť i to, že ani vo vedení školy nebola situácia dobrá, pretože nám naši
žiaci odchádzali na školy do susedných obcí. Preto sme spoločne s poslancami OZ, Radou školy a ďalšími
kompetentnými pristúpili k výmene riaditeľky školy, čím sa situácia stabilizovala.
V pláne máme ešte rozšíriť MŠ o jednu triedu z prostriedkov rozpočtu obce, ako i rekonštrukciu miestnych
komunikácií.
Popri tomto, obec sa aktívne podieľala na príprave Rekonštrukcie štátnej cesty II/502 cez našu obec, ktorá je
v správe TTSK a to či už pri vypracovaní projektovej dokumentácie, neustálymi urgenciami na
začatie rekonštrukčných prác, alebo na majetkovo právnom vysporiadaní pozemkov pod cestou.

Značnú pozornosť venujeme i obecnej kanalizácii, ktorá je vo väčšej časti v správeTAVOSU a pomáhame riešiť
situáciu s poruchovosťou novovybudovanej kanalizácie, ale trápi nás hlavne časť kanalizácie, ktorá zostala
v správe obce. V súčasnosti pripravujeme jej rekonštrukciu z vlastných prostriedkov.
Pozorne sledujeme tiež situáciu okolo Spaľovne nebezpečných odpadov.
Okrem týchto aktivít podporujeme i kultúrno-spoločenské dianie v obci a to usporiadaním tradičných akcií ako
napr. Novoročný ohňostroj, Deň matiek, veľmi populárnu v širokom okolí „Cestu rozprávkovým lesom“ ,
kultúrno spoločenské slávnosti pozostávajúce zo„Zámockého koncertu“ v piatok, „ Tradičného jarmoku“ v
sobotu a benefičného koncertu „Na kolesách proti rakovine „ v nedeľu, s návštevnosťou zo širokého okolia,
nasleduje v októbri úcta k starším a koncom roka Vianočná kapustnica.
Všetky tieto aktivity tiež smerujú k spropagovaniu obce v širokom okolí. Cestovný ruch v našej obci podporujeme
vydávaním propagačných materiálov, aktívnou účasťou v klastroch cestovného ruchu Smolenice a Trnava, kde sa
zúčastňujeme i medzinárodných výstav zameraných na túto oblasť.
Poskytovaním priestorov KD v Smoleniciach, resp. KSD v Smol. Novej Vsi podporujeme aktivity ostatných
organizácií či jednotlivcov.
Značnú časť z rozpočtu obce prideľujeme na podporu rôznych spoločenských organizácií, ako napr. futbalový
oddiel, klub dôchodcov, cyklistický oddiel a rad ďalších – za presne určených podmienok v zmysle zákona.
Chcem zdôrazniť , že všetky aktivity a činnosti obecného úradu sú robené prehľadne a to sa týka či už
zostavovania rozpočtu obce, nakladania s finančnými prostriedkami, výberovými konaniami, výberom
investičných akcií a to v súčinnosti s poslancami OZ, ktorí zo zákona rozhodujú hlasovaním o základných
otázkach obce, starosta obce i keď je najvyšším predstaviteľom obce –štatutárnym zástupcom , tak nemá
hlasovacie právo, ale preberá za všetko ako jediný zodpovednosť. Preto musia poslanci OZ a starosta obce
pracovať v súčinnosti, aby obec napredovala a rozvíjala sa.
Záverom chcem i potvrdiť jednu podstatnú vec a tou je skutočnosť, že už tretí rok za sebou obec vykázala
v záverečnom zúčtovaní prebytok, verím, že tak skončí i tento rok. Stále máme na účtoch
dostatok finančných prostriedkov a ani raz sme nemuseli využiť finančné prostriedky z kontokorentného úveru.
Podľa mojich informácií máme jedno z najnižších úverových zaťažení z obcí.
Už teraz som presvedčená o tom, že do ďalšieho volebného obdobia nastúpi obec v dobrej finančnej kondícii. Je
na škodu veci, že obec neprezentuje svoju činnosť a aktivity tak ako v minulosti, keď sme spoločne s farským
úradom vydávali občasník Smolenický spravodaj a občania boli tak vo väčšej miere
informovaní o dianí v našej obci.
Viem , že nie všetci občania sú spokojní, ale kritiku v tom zmysle, že sa tu za 4 roky nič neurobilo odmietam,
nevidí to iba ten, čo to nechce vidieť, resp. nepozná vlastnú obec.
A som smutná i z toho, že pokiaľ je niekto nespokojný s našou činnosťou, tak sa znižuje k písaniu anonymov,
anonymných trestných oznámení a udaní, pretože priestoru na vyjadrenie svojich názorov
čestne a otvorene je dostatok.

Pavlína Hornáčková – starostka obce

