Kandidát na starostu

2.

Adam Šipoš
Bod č.6 - Transparentný zoznam majetku obce
Podelím sa s Vami s osobnou skúsenosťou, ktorú mám. Je to už rok, čo som obec žiadal o vyjadrenie, či je vlastníkom
zastávky a pozemku pri Strednej odbornej škole agrotechnickej J. A. Gagarina v Bernolákove s tým, že sme ako Občianske združenie Bernolákovčan ochotní túto zástavku opraviť, zveľadiť prostredie okolo a prebudovať okolie podľa požiadaviek obce, nakoľko sa rozšírili učebné odbory na danej škole a zastávku využíva ako prvý kontakt s našou obcou dnes
oveľa viac ľudí ako v minulosti. Obec nám dala súhlas na odstránenie čiernej skládky v danom priestore, tiež nám povolila priestor vykosiť a odstrániť suché konáre a dreviny, ktoré hrozili, že padnú na konštrukciu zastávky. No do dnešného
dňa napriek urgenciám, žiadostiam sme nedostali odpoveď, či zastávka patrí obci, hoci sme v tejto veci komunikovali
aj s inými organizáciami.
Obec by mala svoj majetok zveľaďovať a spravovať. Mala by viesť jeho evidenciu a tá by mala byť verejná.
Iná skúsenosť: Nie je prípustné, aby sa občan žijúci v obci nedokázal dopátrať VZN platných pre obec a jej katastrálne
územie. Obec by mala byť transparentnejšia aj v komunikácii a nie oznamovať pre život občanov dôležité informácie,
len na informačnej tabuli obce v tichosti pred Vianocami bez verejnej komunikácie – viď zvyšovanie daní.
Napriek tomu, že už v minulosti obecné zastupiteľstvo a tiež hlavná kontrolórka obce upozornili vedenie obce na transparentnosť v nakladaní s ﬁnančnými prostriedkami obce, tak aj dnes je bežné, že sa schvaľujú urýchlene výdavky na
osádzanie dopravných tabúl, údržbu obecných ciest, údržbu všetkého možného doteraz zanedbávaného, len pre oko
voliča tesne pred voľbami, mimo rozpočtu a bez transparentného výberového konania.
Ak chceme tieto veci zmeniť, tak 19.03.2022 máme možnosť v týchto voľbách ukázať, že po rokoch takejto práce
vedenia obce nastal čas na zmenu.
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