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Špeciál
Smolenice po štyroch rokoch

Tomáš Púchly,
člen OZ Smolenice pre ľudí

Voľby sú jednou z mála príležitostí,
kedy môžeme našim voleným zástupcom vystaviť poriadny účet. Ale ešte
predtým je určite namieste urobiť si
prehľad, aký účet vlastne obec vystavuje
nám. Ideálne bez zdĺhavého hrabania sa
v rozpočtoch, uzneseniach a správach
o hospodárení. Ešte pred sobotným
hlasovaním vám preto výnimočne prinášame monotematický špeciál. Každý
z kandidátov mal počas kampane dostatočný priestor na prezentáciu, takže
toto číslo Smolenična nie je zamerané
na hodnotenie jednotlivých programov.
Na nasledujúcich stránkach sme sa
zamerali na tú menej obľúbenú časť
predvolebného cirkusu - odpočet. Začneme tým, ako obec nakladá s našimi peniazmi. V spolupráci s inštitútom
INESS sme pre vás hneď na úvod pri-

pravili jednoduchý bloček. Rovnako ako
vďaka bločku z obchodu sa z neho môžete dozvedieť koľko a za aké služby obci
v tomto roku platíme.
Ďalej vám prinášame pohľad na to,
čo sa za posledné štyri roky podarilo
a aké boli, naopak, najväčšie problémy,
s ktorými sme sa v Smoleniciach stretli. V obci sa samozrejme vyhovára akosi
ťažšie a nikto sa tu neskryje ani za straníckym tričkom.
Nepochybne sa preto opäť nájdu
aj takí, ktorí budú vehementne tvrdiť, že to či ono sme si vymysleli alebo vytrhli z kontextu. Vopred preto
zdôrazňujem, že všetky informácie sme
čerpali z verejne dostupných zdrojov
a môže si ich nezávisle overiť každý, kto
má záujem. Rovnako ako tomu bolo
pri doterajších číslach…
No nech už sú vaše preferencie akékoľvek, hlavne v sobotu nezabudnite
prísť voliť. Štyri roky prázdneho sťažovania sa nemajú zmysel.
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Zbabraná rekonštrukcia školskej kuchyne
Verejní činitelia si zvyčajne dávajú záležať, aby svoje prípadné prehrešky zakryli. O to vzácnejšie je, ak sa z času na čas
s problémovými počinmi sami otvorene
chvália. Vitajte v smolenickej školskej
kuchyni!
Rekonštrukcia kuchyne na základnej škole stála takmer 90-tisíc eur. Hoci
samotný projekt bol pre nevyhovujúci
stav zariadenia určite namieste, existuje podozrenie, že obec pri jeho realizácii
porušila štyri zákony a dve vlastné smernice. Predstavitelia obce tento problém
vehementne popierali, na verejnom
zastupiľstve z 25. augusta 2014 si však
už pripravili peniaze na prípadnú sankciu od Úradu pre verejné obstarávanie
(ÚVO), ktorý priebeh rekonštrukcie rieši.
Ide o nenápadnú položku pod názvom „poplatok za zistené nezrovnalosti pri rekonštrukcii školskej kuchyne”
vo výške 2 800 eur. Kto urobil chybu?
Problém 1: Rozpočtové opatrenie
Podnetom na rekonštrukciu kuchyne
bola kontrola Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ), ktorá tu našla nedostatky. Obecné zastupiteľstvo
presunulo 18. júla 2013 z rezervného fondu 30-tisíc eur na I. etapu rekonštrukcie.
V rozpočte obce na rok 2013 však tieto
peniaze vyčlenené neboli a zastupiteľstvo neprijalo riadne rozpočtové opatrenie. Ďalšie investície vo výške 57 531 eur
už neboli zastupiteľstvom schválené vôbec. Natíska sa teda otázka, či nebol porušený zákon o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy.
Problém 2: Rozdelenie zákazky
Vážnym problémom bol aj samotný cenový odhad. Keďže spotrebiče v školskej
kuchyni sú podľa zákona o stavebnom
poriadku pevne spojené so stavbou,
ich cena mala byť zahrnutá do predpokladanej ceny celej zákazky. Viacerí
poslanci pritom na verejnom zastupiteľstve zo 16.12. 2013 priznali, že odsúhlasená suma 30-tisíc eur nebude stačiť
a cena vrátane zariadenia sa vyšplhá až
k 90-tisíc eurám. Rozhodnutie obhajovali havarijným stavom. Napriek tomu,
že správa RÚVZ situáciu hodnotila len
ako „bezpečnú s pripomienkami”.
Aj tu je otázne, či nebolo rozdelenie
na dve etapy - stavebnú a elektroinštalačnú - porušením zákona. Keďže sa obe
tieto zákazky týkali rovnakého objektu,
podľa zákona o verejnom obstarávaní

Hroziaca sankcia z ÚVO

2,800 eur

mali byť spojené do jednej. Obec by sa
tak vyhla podozreniam zo zámerného
obchádzania zákona zadávaním podlimitnej zákazky.
Problém 3: Projekt
Pred začiatkom rekonštrukcie kuchyne
prebehla jej obhliadka. Nebol z nej však
vytvorený žiadny oficiálny zápis. Nebol
vyhotovený ani doklad o výzve na ob
hliadku pre oslovené firmy. Chýba aj účtovný doklad o zaplatení projektu, takže
nie je možné zistiť jeho cenu. Projekt
navyše neobsahuje základné náležitosti
potrebné k prestavbe kuchyne - technické správy ani výkaz – výmer, ktorý
slúži pri vyhodnocovaní cenových ponúk
od dodávateľských firiem.
Problém 4: Zadanie zákazky
Zákon o verejnom obstarávaní ukladá
všetkým verejným orgánom povinnosť
zverejňovať všetky zákazky presahujúce
hodnotu tisíc eur. Keďže Smolenice nemajú na svojej webovej stránke zriadený
profil verejného obstarávateľa dodnes,
zákazka nemohla byť zverejnená. Tým
mohol byť opäť porušený zákon.

Problém 5: Chýbajúce oznámenia
Verejný obstarávateľ, v tomto prípade
obec, je po vyhodnotení cenových ponúk
povinný písomne informovať úspešných
aj neúspešných uchádzačov. Obec pri
následnej kontrole zaslanie písomných
oznámení zdokladovať nedokázala.
Problém 6: Zmluvy o dielo
S úspešnými uchádzačmi boli uzatvorené zmluvy o dielo. Pri zmluve na vykonanie stavebných prác sa cena navýšila
o 5 866 eur, pri zmluve o vykonaní elektroinštalačných prác cena naopak klesla
o 1 107 eur. Zmeny však neboli riešené
riadnymi dodatkami k zmluve a faktúry
boli - taktiež v rozpore so zmluvami - vyplatené ešte pred termínom.
Problém 7: Zmluvy neboli zverejnené
Zmluvy podľa zákona o hromadnom
prístupe k informáciám nadobúdajú
účinnosť až dňom ich zverejnenia. Nakoľko zmluvy na niektoré zo zákaziek
v rámci rekonštrukcie kuchyne zverejnené neboli, existuje podozrenie, že nenadobudli účinnosť a peniaze tak obec
mohla vyplatiť neoprávnene.
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Hlavná cesta: Lepšie neskoro ako nikdy

Kvôli nekonečným prieťahom mnohí
Smoleničania na novú cestu už dávno
rezignovali. S tým, že “uveria, až uvidia
bagre”. Keďže tie sa tu 14. júla naozaj objavili, rekonštrukcia hlavnej cesty sa nevyhnutne stala aj vďačnou témou predvolebných kampaní. V rámci súťaže o to,
kto si pripíše väčšie zásluhy, by sme však
nemali zabúdať, že celá téma v skutočnosti siaha ešte do predminulého volebného obdobia a nad kompetencie obce.
Prvým zdržaním bola kanalizácia
V prvom rade, cesta II/502 je majetkom Trnavského samosprávneho kraja
(TTSK) a rovnako aj jej oprava bola
výhradne aktivitou TTSK. Prvotný zámer schválili vtedajší poslanci vyššieho
územného celku ešte v máji 2007 v rámci koncepcie výstavby, rekonštrukcie,
modernizácie a opráv ciest a mostov v
Trnavskom kraji. Prečo sme museli čakať tak dlho? Plánovaný termín dokončenia v roku 2009 hneď vzápätí narazil
na prvý z dlhej série problémov. Bola
ním výstavba kanalizácie, ktorá prebehla až v rokoch 2009 a 2010. Pri ďalšom rozhodovaní o ceste ďalej výrazne
zavážilo, že aj po dokončení bola kanalizácia len v skúšobnej prevádzke. A to

do konca roku 2012, pričom bola následne predĺžená až do konca roku 2014.
Obec v roku 2009 medzičasom vypracovala v rámci zámeru revitalizácie
podstatne náročnejší projekt, ktorý mal
byť spolufinancovaný z eurofondov.
Počítal nielen s rekonštrukciou cesty,
ale aj s jej rozšírením a vybudovaním
nových zastávok a nového odvodnenia.
Pre problémy s pozemkami a finančnú
náročnosť sa ho ale nakoniec zrealizovať nepodarilo. Celý projekt tak musel
byť o rok prepracovaný do skromnejšej verzie, ktorú by realizoval samotný TTSK. Potom, ako bol v roku 2010
odoslaný na pripomienkovanie úradom
však ostal založený bez výraznejšieho
záujmu predstaviteľov obce.
Nedoriešené pozemky
Situácia ohľadom cesty sa pohla až začiatkom roku 2013 po návšteve predsedu TTSK Tibora Mikuša v Smoleniciach.
Občanom dal na verejnom zastupiteľstve prísľub, že VÚC cestu opraví.
Samosprávny kraj sa zaviazal k zabezpečeniu financií, výberu dodávateľa
stavebných prác aj následnej realizácii
stavby. Obec Smolenice sa uznesením
z 15. apríla 2013 zaviazala, že medziča-

som zabezpečí vysporiadanie pozemkov pod cestou. Túto podmienku sa
však predstaviteľom obce napriek veľkohubým sľubom do stanoveného termínu splniť nepodarilo, čím bola ohrozená celá rekonštrukcia.
Problém nie je vyriešený dodnes, sedem rokov od schválenia prvotného zámeru opraviť smolenickú cestu.
Na druhú etapu si počkáme
V auguste 2013 preto musel byť projekt rozdelený na dve etapy hraničiace
pri Zajačej uličke. V čo najskoršom termíne tak bolo možné dokončiť aspoň polovicu úseku. Na realizáciu druhej etapy
vedúcej cez Neštich si počkáme, pokým
sa situáciu okolo sporných pozemkov
pod cestou nepodarí definitívne doriešiť.
TTSK požiadal 9. septembra o vydanie stavebného povolenia na rekonštrukciu aj druhého úseku. Okresný úrad
v Trnave 17. októbra následne zverejnil oznámenie o stavebnom konaní.
Na koniec novembra už Okresný úrad
inicioval stretnutie všetkých dotknutých strán. Druhej polovice rekonštrukcie by sme sa tak mohli dočkať najskôr
na budúci rok.
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Investičné akcie v Smoleniciach: Po nás potopa
Objem investícií obce Smolenice
2011 - 2014

582,478 €
392,000 €

139,822 €
47,400 €
2011
z toho:
Zateplenie školy: 542,850 €

Kritika, že sa v Smoleniciach za posledné
štyri roky nič neurobilo, určite neobstojí.
Stačí sa pozrieť z okna alebo si vyjsť na
prechádzku a každému bude zrejmé, že
absencia investičných aktivít zo strany
obce problémom určite nie je. Problém
spočíva až v tom, že tieto aktivity sa robia nárazovo a neporiadne.
Mnohé z projektov v prvom rade
nespĺňajú všetky zákonné náležitosti.
Podľa stanoviska k návrhu záverečného
účtu za rok 2013 poslanci z jedenástich
zmien v rozpočte na výdavkovej strane urobili riadne rozpočtové opatrenie
v zmysle zákona iba jediný krát. Bez riadnej úpravy rozpočtu tak obec napríklad
v roku 2013 použila na investície 138 000
eur, pričom až 70 000 eur z tohto balíku
bolo uvoľnených bez schválenia obecným zastupiteľstvom. Chaos vznikol aj
v samotnom účtovníctve a výsledkom
bolo, že Smolenice boli prvé tri mesiace
roku 2014 bez rozpočtu.
Druhý problém je zrejmý až z čísel.
Pri spätnom pohľade na hospodárenie

2014
z toho:

z toho:
(podrobnejšie rozdelenie investičných
akcií v rozpočtoch na roky 2012
a 2013 nebolo uvedené)

Zdroj: Rozpočty a rozpočtové opatrenia obce Smolenice
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Oprava zvršku cesty Ulice za Bránou: 17,000 €
Nová cesta na Jahodníckej ulici: 19,000 €
Chodník Štúrova: 27,000 €
Oprava zvršku cesty Hviezdoslavova: 29,990 €
Oprava zvršku cesty Štúrova: 90,000 €

obce za posledné štyri roky je zrejmé,
že peniaze, hoc zväčša použité na užitočné účely, míňa vedenie obce najmä
na konci svojho funkčného obdobia štýlom “po nás potopa”. Ak sa pozrieme
na kapitálové výdavky, ktoré zväčša predstavujú investície, obnovu,
či údržbu majetku, je vidieť, že v priebehu volebného obdobia výrazne kolíšu.
Najvyššiu úroveň v tomto volebnom období dosiahli investície hneď
na začiatku v roku 2011. Súčasné vedenie obce totiž “zdedilo” nákladný projekt zateplenia školy, o ktorý sa úspešne
uchádzal ešte prechdázajúci starosta.
Spolu s hasičskou zbrojnicou išlo len
o jeden z dvoch projektov, na ktoré sa
obci za posledných osem rokov podarilo získať eurofondy. Nevyužitý potenciál
európskych peňazí na regionálny rozvoj je pritom vidieť najmä v porovnaní
s neďalekými obcami. Napríklad Častá
či Dolné Orešany si vďaka nim zrekonštruovali svoje centrá.Ako je vidieť
na grafe, objem investícií v priebehu voAdresa: Komenského 53, 919 04 Smolenice
IČO: 42296757
Číslo pripravil: Tomáš Púchly
Web: smolenican.sk

lebného obdobia výrazne klesol. Obec sa
totiž v rokoch 2012 a 2013 zamerala prevažne na riešenie najakútnejších problémov. Napríklad rekonštrukciu WC na základnej škole, ulice Jahodnícka či opravu
kanalizácie.
Výrazný nárast zaznamenali až
vo volebnom roku, keď si obecné zastupiteľstvo schválilo sumu 277-tisíc eur
bez toho, aby vopred naplánovalo, na čo
peniaze vlastne použije. O plánovaných
investíciách neprebehla prakticky žiadna diskusia. Výsledkom je, že poslanci
odklepli projekty za takmer 400-tisíc
eur v priebehu posledných štyroch mesiacov pred voľbami.
Vzorec je jasný. Minúť čo najviac peňazí čo najneskôr a v ideálnom prípade
na čo najviditeľnejšie projekty. Okrem
konsolidácie financií po predchádzajúcich vedeniach a riešenia nevyhnutných
havarijných stavov sa tak aspoň raz
za štyri roky dočkáme aj nových chodníkov či opráv dlho zanedbávaných ulíc.
Kiež by voľby bývali častejšie…
E-mail: redakcia@smolenican.sk
Poštová schránka:
Vinotéka Galéria,
ulica SNP 77, 919 04 Smolenice

