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Primátor mesta privítal občanov mestskej časti Horný Ohaj na verejnom zhromaždení
k návrhu rozpočtu mesta Vráble na rok 2019. Pripomenul, že pred dvomi týždňami sa konali
predvolebné mítingy, ktorých sa občania mestskej časti zúčastňovali v peknom počte,
dokonca aj volebná účasť bola vysoká, za čo sa im poďakoval. Následne privítal
novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva, resp. staronových poslancov, ktorí sa
zúčastnili zhromaždenia občanov.
Verejné zhromaždenie k návrhu rozpočtu sa vždy začína prehľadom finančných možností,
ktoré určujú hranice toho, čo všetko je možné v danom roku vybudovať. Občania mali
možnosť sledovať prezentáciu, na ktorej videli tabuľky, resp. grafy vývoja podielových daní
od roku 2008 do roku 2018. Červenou farbou bol vyznačený predpokladaný príjem v tomto
roku, čo predstavuje o 337.000 € viac ako v minulom roku. Podobný trend by mal
podľa informácií z Ministerstva financií SR pokračovať aj v roku 2019, prognóza odhaduje
nárast podielových daní pre mesto Vráble až o vyše 400.000 €. Mesto bude mať dobrý základ
na hospodárenie. Negatívny príklad uviedol primátor rok 2010, v ktorom bol príjem na úrovni
1.600.000 €. Vtedy bola veľká kríza, ktorá zasiahla rozpočty obcí a miest. Následne však
začal tento vývoj stúpať a od roku 2014, resp. 2015 je možné pozorovať aritmetický nárast.
Ak sa porovná predpokladaný príjem za rok 2018 a skutočný príjem v roku 2010, tak ide
o dvojnásobný nárast. Primátor uviedol, že je trochu prekvapený z toho, že ako mohlo vtedy
mesto hospodáriť a budovať nové veci. Druhý graf predstavoval vývoj dane z nehnuteľnosti.
V tomto roku je doposiaľ príjem z tejto dani vo výške 890.000 €, mesto má naplánovaný
príjem do konca roka vo výške 911.000 €. V minulom roku bol tento príjem väčší, lebo sa
darilo vymáhať aj starých neplatičov. Mesto neplánuje v blízkej dobe navýšenie sadzby dane
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z nehnuteľnosti. Ak sa počíta s navýšením tohto príjmu, tak je to z dôvodu, že pribúda počet
platiacich subjektov.
Rozpočet mesta na rok 2018 má výdavkovú časť vo výške 8.652.411 €, z čoho kapitálové
výdavky predstavujú časť vo výške 3.533.270 €. Tie sú určené na budovanie, resp. vytváranie
niečoho nového. Primátor verí, že je to vidieť na vzhľade nášho mesta. Do určitej miery
ovplyvnilo túto položku aj čerpanie z eurofondov, suma vo výške 1.200.000 € bola
investovaná do rekonštrukcie budovy MsÚ, čo by malo priniesť úsporu v oblasti spotreby
elektrickej energie, resp. spotreby tepla. Na budove sú namontované dokonca aj fotovoltaické
články.
Ďalší graf sa týka transferov, čo je citlivá položka, o ktorej poslanci intenzívne diskutujú, keď
sa rokuje o rozpočte. Primátor mesta si myslí, že ide o primeranú podporu športu,
spoločenských organizácií a kultúru. Má v záujme, aby spoločenské organizácie naďalej
fungovali vo Vrábľoch a v mestských častiach. Aj v Hornom Ohaji sú organizácie, ktoré
udržiavajú kultúru a zvyky našich predkov a čerpajú z týchto zdrojov finančné prostriedky.
V mestskej časti Horný Ohaj sa v roku 2018 rekonštruovala kuchyňa a toalety v MŠ
pre personál, pred dvomi týždňami bolo znovuvysvätenie piety, na ktorú prispelo mesto
sumou 4.000 € a rovnakú časť sa podarilo získať z fondu Slovenskej sporiteľni. V súčasnosti
sa pracuje na osvietení tejto piety, čo bolo veľmi pekné. Na tento rok bola naplánovaná
prístavba ku Kultúrnemu domu v Hornom Ohaji. Z verejného obstarávania vyšla vyššia suma,
ktorá sa predpokladala. Prístavbou sa zväčší priestor kuchyne, vytvorí sa nová šatňa. Zmluva
už bola podpísaná, realizátor si prevzal nehnuteľnosť, finančne je to pokryté vo výške
cca 82.000 €. Žiaľ mesto nemali tieto prostriedky v priebehu roka, preto až teraz mohlo dôjsť
k podpisu zmluvy. Zhotoviteľ diela bude postupovať podľa vlastných kapacít a počasia.
Očakáva sa však, že v mesiacoch máj, resp. jún, by mohla byť prístavba zrealizovaná. Druhá
investícia, ktorá ešte nie je dokončená je tribúna na futbalovom ihrisku. Predpoklad bol, že sa
bude otvárať na hodovom zápase. Finančné prostriedky sú zabezpečené, ako zo Slovenského
futbalového zväzu tak aj zo strany mesta, ktoré spolufinancuje túto investíciu vo výške
7.000 €, pričom celková suma je 22.000 €. Bolo prisľúbené, že sa to má realizovať v priebehu
tohto týždňa. Problém vznikol na strane realizátora, firmy Pesmenpol, ktorá si nabrala toho
veľa na seba, vyhrali viacero súťaží po celom Slovensku a tie jednotlivé komponenty, ktoré
potrebujú im subdodávateľ nestíhal dodávať.
Na záver primátor mesta zhrnul, že na budúci rok o takomto čase by mala byť zrealizovaná
prístavba ku Kultúrnemu domu, tribúna na futbalovom ihrisku a ak to voľné zdroje umožnia,
tak by chcel dokončiť úpravu okolia Domu ľudových tradícií. Ďalšou požiadavkou občanov je
spojovací chodník pri dome pána Friedla, kadiaľ chodia mamičky s deťmi, resp. občania
z Poľnej a Sadovej ulici, aby sa vyhli presunu cez Hlavnú cestu, kde nie je priestor
na vytvorenie chodníka. Pozval občanov 13. decembra na vysvietenie vianočného stromčeka
o 16:30 hod. Doplnil, že má so sebou zoznam investičných akcií v roku 2018, ale radšej
poskytol priestor občanov na predloženie svojich požiadaviek, resp. námetov. Pred začiatok
stretnutia zachytil informáciu, že pri budove Jednoty je odrazený kryt studne, čo bude riešiť
hneď na nasledujúci deň.
Z dôvodu vyhotovenia zápisnice sa toto stretnutie nahráva, preto poprosil občanov, aby sa
na úvod svojho príspevku vždy predstavili.
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Diskusia
Dušan Kollár
Pripomenul, že už viacero rokov sa spomína výstavba kúpaliska, resp. teraz plavárne. Spýtal
sa, v akom štádiu je to v súčasnosti.
Spýtal sa na vzhľad Hlavnej ulice, nakoľko chodník na tej strane kde býva nie je dokončený.
Rozpadajú sa aj mosty, v zlom stave sú aj jarky. Ako sa dokončila kanalizácia, tak sa doniesla
zasypať iná zemina ako tam bola predtým. Sú to veľké makadámové kusy a ťažko sa ten jarok
udržiava nad výkopom kanalizácie.
Skonštatoval, že detské ihrisko je v dedine pekné. Multifunkčné ihrisko je zavreté, na čo má
mesto svoje vysvetlenie, len mu nerozumie. Zaujala ho myšlienka kamerových systémov.
Podotkol, že nedôveruje ľuďom, čo sa týka poškodzovania majetku. Preto navrhuje dať
kameru pri multifunkčné ihrisko, aby v prípade, že deti niečo vyvedú, zodpovedali zato
rodičia a potom by mohlo byť otvorené.
Chýbajú mu na ihrisku prvky ako sú na Starom ihrisku. Aby sa aj dospievajúca mládež mala
kde naťahovať, postačili by 2 - 3 prvky.
Na záver dodal, že sa posledné tri roky nezúčastnil zhromaždenia, preto má tých podnetov
trochu viac. Odhadom vie, že tá plaváreň stojí dosť peňazí, ale poukázal na príkladoch iných
miest, kde túto službu občanom vedia zabezpečiť. On osobne preferuje plávanie
pred futbalom. Navrhol, či sa firmy z priemyselného parku nemôžu podieľať na tejto
investícii, veď by malo byť aj v ich záujme, aby vedeli ponúknuť svojim zamestnancom
určitú formu regenerácie.
Primátor
Mesto má vypracovanú ekonomickú štúdiu fungovania plavárne, ktorí pripravovali odborníci
so skúsenosťami z iných miest, napr. v Senci, Petržalke. Tvorcovia štúdie sa zapájajú
do diskusie tým, že hovorí, aké prvky by to malo obsahovať. Vyslovene o nutnosti
plaveckého bazénu nie je reč, pretože ten predstavuje čistú stratu. Hovoria skôr o relaxačnom
bazéne, detskom bazéne a wellness, t. j. sauny, masáže a malé občerstvenie. Tieto prvky by to
malo obsahovať. Z ekonomickej štúdie vyplýva, že ak by bolo 360 návštevníkov každý deň,
čo považuje za dosť optimistický scenár, tak by nebola plaváreň stratová. Plaváreň má dve
ekonomické atribúty. Prvou je výstavba, ktorú je možné robiť prostredníctvom úverových
zdrojov, ale za dôležité považuje tú druhú a to prevádzku, ktorá by nemala byť stratová, aby
mesto nedoplácalo každý rok ďalších rádovo desiatok tisíc až 100.000 €. Podľa štúdie by to
pri predmetnom počte návštevníkov mohlo byť ziskové na úrovni 160.000 € ročne. Mesto
však nepotrebuje byť na tom ziskové, od toho sa potom odvíja aj ten počet potrebných
návštevníkov. Každý politický subjekt aj nezávislí kandidáti mali vo svojom volebnom
programe plaváreň. Doposiaľ sa prikláňa k tej myšlienke, že by bolo potrebné vyvolať
celospoločenskú diskusiu a povedať si, či chcú občania plaváreň alebo kultúrny dom. Ide
o otázku, ktorú si definitívne treba zodpovedať. V tohto ročnom rozpočte sa po novele č. 6
nachádza suma 60.000 € na projektovú dokumentáciu a realizačný projekt k stavebnému
povoleniu. Tento rok sa neminú, automaticky prejdú do budúcoročného rozpočtu. Ak sa
rozhodne o variante plavárne, tak sa bude pokračovať v tejto iniciatíve a následne sa v roku
2020 môžu začať výstavba plavárni. Ide o investíciu v sume cca 2 – 2,4 milióna €.
Eurofondové výzvy na takéto projekt aktuálne nie sú, možno sa niečo zmení v tomto smere
do budúcna. Napr. v Maďarsku podpísala vláda zmluvy o eurofondoch a boli orientované aj
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na takéto využitie ako športoviská, plavárne. Na Slovensku sa preferovali kanalizácie, cesty
a pod. Mesto má vysporiadaný pozemok v rozlohe 1,7 ha, kde by mohla byť plaváreň.
Dušan Kollár
Spýtal sa, či ekonomicky vôbec nevychádza plavecký bazén.
Primátor
Odpovedal, že aj toto môže byť predmetom diskusie, na ktorú pozve odborníkov v tejto
oblasti. Dostáva informácie, že v plaveckom bazéne pláva len zopár plavcov. Nebráni sa
tomu, len ekonomika by sa posunula do negatívnych čísel.
Čo sa týka tých prvkov pre mládež, tak mesto má Fitpark v parku Žitava, kde sa nachádzajú
dynamické zariadenia a Workout ihrisko na Starom ihrisku, kde sú pre zmenu statické prvky.
V súčasnosti aj po revitalizáciu vnútrobloku pribudli takéto prvky na Sídlisku Žitava.
Nakoľko nejde o veľkú investíciu, nebráni sa tejto myšlienke. Keď je prítomný na futbalovom
zápase, tak si všíma, koľko mamičiek, resp. mladých ľudí s deťmi tam trávi čas. Preto je
na zváženie, či by sa nemalo rozšíriť to ochranné sito.
K multifunkčnému ihrisku uviedol, že tam funguje určitý model, kde treba zavolať správcovi,
ktorý príde a otvorí to. Mesto chce rozširovať kamerový systém prevažne v meste Vráble,
pričom sa plánuje prijať aj zamestnanec do mestskej polície, ktorý by operatívne monitoroval.
Kamery sa vymieňajú za nové, ktoré by operátor mal sledovať a nahlasovať ich hliadke.
Úprava jarkov je problém, ktorý vysvetľuje už niekoľko rokov. Súťaž na realizáciu
kanalizácie na uvedenom úseku vyhrala firma s veľmi nízkou sumou, mesto sa ju snažilo
tlačiť do záverečných úprav. Firma argumentovala, že to nemá v rozpočte, pohľad mesta bol
iný. Nakoniec, aby to bolo možné uhradiť z prostriedkov eurofondov, tak mesto podpísalo
prevzatie tejto práce. Je tu však snaha riešiť tieto úpravy z vlastných prostriedkov.
Ján Bujalko
Poďakoval sa za urýchlené vybudovanie cesty na viniciach, ktorá slúži ako opatrenie proti
prívalovým vodám. Vyslovil požiadavku na opravu cesty na viniciach. Chystá sa tam vínna
cesta na budúci rok. Pôjde o veľkú vínnu cestu celého regiónu, ktorá sa uskutoční 5. júla,
preto by chceli mať vinohradníci dôstojné podmienky.
Primátor
Odpovedal, že v rozpočte mesta bolo tento rok vyčlenených 50.000 € na opravu a údržbu
komunikácií. Má ambíciu, aby sa tam takáto položka nachádzala každý rok. Okrem toho bolo
4.500 € vyčlenených na opravu cesty vo vrábeľských vinohradoch, kde bola použitá určitá
technológia, ktorá by sa mohla využiť aj v tomto prípade. Všetko sa bude odvíjať
od finančných možností mesta. Poprosil o zaslanie fotografie toho obrubníka a prisľúbil, že
na budúci rok sa tam môže dať drť, aby voda nepoškodzovala predmetný úsek.
Imrich Bogyó
Spýtal sa, či sa neplánuje niečo robiť s verejným osvetlením v obci.
Spýtal sa na tabule, ktoré boli osadené smerom na vinice. Súhlasil s osadením tej, ktorá
smeruje smerom k obci, ale nestotožňuje sa s tou smerom z dediny, pretože pribudnú
komplikácie a budú musieť ľudia mať prilby, keď pôjdu na vinice.
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Primátor
Odpovedal, že išlo o interpeláciu poslanca, ktorý interpeloval viacero vecí. Jednou z nich boli
dopravné značenia pri vstupe do mestskej časti. Dúfa, že ešte policajti nikoho nepokutovali
a bude sa snažiť nájsť také riešenie, pri ktorom bude „ovce celá, aj vlk sýty“.
Dagmar Tóthová Skačanová
Doplnila, že podľa jej informácií to bolo osadené z dôvodu výstavby rodinných domov v tejto
lokalite. Pretože autá tam chodili pomerne rýchlo a sú tam rodiny s malými deťmi. Vodičov to
má upozorniť k tomu, že sa nachádzajú v obci.
Imrich Bogyó
S tým súhlasí, ale dodal, že by možno pomohla tá cesta od firiem, ktorú by bolo potrebné
spraviť.
Primátor
Dodal, že si na túto tému sadne s vinohradníkmi, aby sa našlo vhodné riešenie.
Na tému verejného osvetlenia dodal, že mesto bolo v roku 2015 blízko k rekonštrukcii celého
osvetlenia. Mesto nakoniec nešlo do daného projektu, nakoľko bola zle vysúťažená cena.
V súčasnosti, ak prichádza k výmene osvetlenia, tak sa vymenia nové úsporné svietidlo.
Celkové riešenie verejného osvetlenia stojí približne 600.000 €, preto túto vec nevie sľúbiť.
Mesto má cca 1 200 svetelných bodov, ktorých počet postupne narastá.
Juraj Sojka
Dodal, že ak sa robia nové akcie, napr. osvetlenie cintorína, resp. v parku Žitava, tak tam už
sa montuje aj nové svietidlo.
Alžbeta Zradulová
Reagovala na to, že cintorín je vysvietený ako Las Vegas, ale na konci ulici sú úseky, kde
nevidno nikoho. Uviedla, že dochádza k úrazom z dôvodu, že niektoré lokality sú zle
osvetlené.
Primátor
Skonštatoval, že nevie prisľúbiť celkové riešenie tejto situácie. Je možné si vytypovať
niektoré parciálne úseky, ktoré sú kritické.
Katarína Mozsáriová
Skonštatovala, že v Hornom Ohaji nie sú dokončené kanalizačné prípojky, pričom Európska
únia dala na to prostriedky. V roku 2020 bude v platnosti, že každý bude musieť byť
pripojený. Spýtala sa, či tí, ktorí nemajú túto prípojku si ju majú zaplatiť, pričom niektorým
iným bola spravená zadarmo.
Primátor
Na spresnenie sa spýtal, o ktorú lokalitu ide.
Katarína Mozsáriová
Odpovedala, že ide o Športovú ulicu, kde nefunguje kanalizácia, nakoľko niečo nie je
v poriadku. Preto sa spýtala, či sa nato vyčlenia nejaké peniaze.
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Primátor
Na vysvetlenie povedal, že keď mesto realizovalo svoju investíciu v roku 2014, tak v tom boli
zahrnuté prostriedky nielen na hlavný kanalizačný rád, ale aj na prípojky. To znamená, že 150
domov, ktoré boli vtedy odkanalizované, dostali prípojku až po hranicu svojho pozemku.
Úseky, ktoré sa robili predtým, tiež tam boli dotačné zdroje, len vtedy sa spravil iba hlavný
kanalizačný rád a ľudia sa museli pripojiť na vlastné náklady. Raz už táto interpelácia
odznela. Predpokladá, že sa jednalo o Tibora Virága, ktorý je už napojený. Odpovedal mu, že
pred 20 rokmi sa postupovalo pri vodovodoch tak, že keď prišli na úrad ľudia, ktorí si sami
zapojili vodovod a doniesli potvrdenie od vodárenskej spoločnosti, tak im mesto preplácalo
časť nákladov. Mesto má spracovaný zoznam 51 ľudí, ktorých sa to týka, pričom časť z nich
je napojená a časť ešte nie, preto pripustil, že je ochotný to riešiť, ak budú finančné
prostriedky, aby sa dotknutí občania necítili ako občania druhej kategórie. Jedna prípojka stojí
cca 400 – 450 €.
Katarína Mozsáriová
Skonštatovala, že v jej prípade ide o komplikovanú situáciu, pretože kanalizácia ide
na opačnej strane. Pričom na jej strane ide plyn a vodovod, preto bude potrebné vypracovať
projekt, prevŕtať sa pod cestu, čo predstavuje veľké náklady.
Primátor
Odpovedal, že niekde to bude ľahšie, niekde to bude finančne náročnejšie. Má v pláne
postupne odkanalizovať týchto ľudí za mestské peniaze, aby si necítili ako občania druhej
kategórie. Tých 150 ľudí v roku 2014 dostalo všetko, preto by malo mesto znášať aj tieto
náklady. Tí, čo sa už pripojili, tak budú musieť priniesť určité doklady, na základe ktorých to
bude z časti refundované.
Štefan Bujalko
Informoval, že je Ohajčan žijúci vo Vrábľoch. V Hornom Ohaji však má záhradu, do ktorej sa
vie dostať z Konopnej ulici, takou tenkou uličkou. Už pred pár rokmi žiadala o osvetlenie
tejto uličky p. Jókaiová, pričom dodal, že je ochotný poskytnúť pozemok na jeden stĺp.
Primátor
Informoval, že nemusí isť o veľkú investíciu, vydiskutoval ešte počet stĺpov, ktoré sú
potrebné na osvetlenie uličky. Zrejme budú potrebné štyri stĺpy na dĺžku 200 m.
p. Fülleová
Spýtala, či by sa nedal opraviť chodník medzi Vrábľami a Horným Ohajom, pretože je tam
veľa hrbolcov a prasklín. Nakoľko v súčasnosti nie je obchod v dedine, tak musia chodiť
do Vrábeľ.
Zároveň sa spýtala na vytvorenie prestrešenia nad pieskoviskom na detskom ihrisku, nakoľko
využíva toto ihrisko cez prázdniny s vnúčatami.
Keď už bol spomenutý chodník pre mamičky, tak sa spýtala, či by sa nedalo napojiť
chodníkom pri brehu rieky Žitava na Tesco chodník. Veľmi by to uľahčilo situáciu
pre občanov z tej štvrte, lebo by sa vyhli Hlavnej ceste.
Primátor
Odpovedal, že by bol problém premostiť potok Širočina, pretože na danom úseku je veľký cca
ako 2/3 rieky Žitava. Mesto bolo úspešné v jednej eurofondovej výzve v oblasti cyklotrás,
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ktorá spojí Horný Ohaj s Dyčkou a oproti firme Miba bude cyklistická lávka široká asi 3
metre, pričom cena tejto lávky dosahuje výšku 450.000 €. Ide o veľmi veľkú investíciu, ktorá
bude hradená z eurofondov. Kedysi mal rovnakú myšlienku, že sa Tesco chodníkom bude
pokračovať ďalej, ale cena lávky je veľmi vysoká.
p. Fülleová
Spýtala sa, či by to nemohlo byť napríklad drevené.
Primátor
Odpovedal, že je potrené preštudovať majetkovoprávne vzťahy a dnes už z hľadiska
bezpečnosti nikto neprevezme na seba riziko stavby dreveného mostu.
Jozef Kovács
Spýtal sa na situáciu na Konopnej ulici, kde má dom, či mesto dáva povolenie
na vybetónovanie plochy až po cestu. Zvýši sa tam terén a potom voda nesteká na lúky, ale
vytápa jeho susedný pozemok. Dodal, že na celej ulici sa nachádzajú veľké pozemky, pritom
autá parkujú na ulici. Niektorí občania si vybetónujú veľké plochy pred domom a potom sú
s tým veľké problémy pri odtekaní vody. Ak to mesto schvaľuje, tak by malo dohliadať nato,
aby tá voda odtekala. Vo Vrábľoch má ten istý problém na Sládkovičovej ul.
Primátor
Rovnaký problém s parkovaním vidí aj na Štúrovej ulici, kde nerozumie tomu, prečo autá
parkujú na ulici a nie vo vlastnom dvore, kde nato majú priestor. Čo sa týka podnetu, tak ho
preverí.
Alžbeta Zradulová
Vyjadrila sa k odkanalizovaniu vody, pred cintorínom sa zasypal jarok. Nedávno voda opäť
prerazila cez cestu, pretože to nie je odkanalizované. Celé je to pred kostolom už pošliapané,
tým že tam stoja autá a preto to sa voda nevsakuje.
Alžbeta Štefániková
Navrhla, že je potrebné tam spraviť odtok, aj pred kostolom je malá rúra, ktorou nestíha voda
odtekať. Býva oproti cintorínu a má strach, kedy sa dostane voda do pivnice, ktorá je
využívaná. Už tretí rok apeluje na túto situáciu. Dodala, že kedysi sa tam dali veľké kamene,
aby tam voda odtekala, lenže už to nefunguje.
Alžbeta Zradulová
Dodala, že na celej ulici je jednoducho problém s odtekaním vody. Kedysi to bola najkrajšia
ulica, až pokiaľ sa tam nerobila kanalizácia. Tá cesta je dnes vo veľmi zlom stave. Ide
o Obecnú ulicu (za kostolom).
Občianka Horného Ohaja
Spýtala sa, že na jednej strane Obecnej ulice sa spravil chodník a na druhej strane sa nedá
prejsť. O stave ciest ani nehovorí. Zvýšený počet áut spôsobil jej zlý stav.
František Mészáros
V mene speváckej skupiny Kordon sa poďakoval za doposiaľ poskytnuté dotácie. Zároveň
požiadal o podporu na ďalšiu činnosť.
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Primátor
Odpovedal, že je naklonený spolu s poslancami naďalej podporovať takéto aktivity.
František Mészáros
Doplnil, že nie sú zaregistrovaní, preto nemôžu žiadať o dotáciu priamo. Je to potrebné robiť
cez Spolok ohajských vinohradníkov, resp. cez Jednotu dôchodcov.
Primátor
Doplnil, že ideálny stav by bol taký, keby sa zaregistrujú.
Silvester Jókay
Poďakoval sa primátorovi mesta a poslancom zastupiteľstva za podporu aktivít
a zveľaďovanie obce v uplynulých rokoch. Poďakoval aj sa firme Vepos spol. s r. o., ktorá
veľmi dôsledne pripravila stav cintorína na Sviatok všetkých svätých. Obrátil sa
na novozvolených poslancov, aby naďalej podporovali aktivity, ktoré sa v mestskej časti
konajú. Očakáva vyšší príspevok oproti minulému roku. Žiadosti boli podané, robí sa
zabíjačka, futbalový turnaj, gastrofest, preto poprosil o zohľadnenie tejto skutočnosti
a prihovoril sa aj za dotáciu na činnosť futbalového klubu. Obrátil sa na predsedu komisie
športu, poslanca Ladislava Peceka, aby v prípade, ak bude naďalej predsedom, zohľadnil
pri navrhovaní rozdelenia dotácií všetky skutočnosti. Uviedol aj prípad zabíjačky, na ktorú
mesto prispelo sumou 500 € v tomto roku. Je za tým naozaj veľa práce a obetavosti zo strany
dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú, za čo sa im aj touto cestou poďakoval. Je potrebné naďalej
zachovať súdržnosť v dedine, čomu napomáhajú aj tieto aktivity.
Primátor
Odpovedal, že Ladislav Pecek bol predsedom komisie športu, spoločenské aktivity má
na starosti zástupca primátora. Bude sa snažiť navýšiť tento balík, aby sa z neho ušlo viac
na spomínané aktivity. Zaželal občanom, aby boli naďalej takýto súdržní a spolu pripravovali
akcie aj v budúcnosti.
František Polyák
Spýtal sa na možnosť obchodu, ktorý občanom chýba. Nie každý má totiž možnosť poslať
niekoho do mesta.
Primátor
Odpovedal, že prebiehajú rokovania s firmou, ktorá zabezpečuje ambulantný predaj. Začínajú
ráno o 5.00 a končia o 18.00. Ak im vznikne nejaký časový priestor, tak prisľúbili, že tam
doplnia Horný Ohaj. Je si vedomý, že súčasná situácia nie je dobrá. Rokoval aj s Jednotou,
nech si straty z Ohaja kompenzujú ziskami z vrábeľského obchodu. Doposiaľ nevedeli
investovať ani do tej budovy, tak ich donútil k tomu, aby našli v rozpočte prostriedky
vo výške 200.000 € aspoň na opravu budovy.
Jozef Kovács
Spýtal sa na tabule, ktoré označujú cesty pre cyklistov, nachádzajúce sa smerom na vinice.
Tieto tabule sa nachádzajú pri Mašekovom mlyne, pri prechode cez hlavnú cestu. Spýtal, sa či
by to nemalo byť vyznačené, že ide o cesty pre cyklistov.
Spýtal sa na dokončenie kaplnky, lebo tam vzniká smetisko.
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Primátor
Odpovedal, že kaplnka je súkromná iniciatíva Michala Demeša a mala byť otvorená už
pred tromi rokmi. Bol už aj termín na vysvätenie, ktorého sa mal zúčastniť biskup
z Maďarska. Bude vyzvaný na odpoveď.
Čo sa týka cyklotrasy, nevie k to prišiel s touto iniciatívou. Mesto musí preveriť, kto tam
dával toto značenie. Ide zrejme len o označenie cyklotrasy.
p. Fülleová
Spýtala sa, či nie je možné osadiť na autobusové zastávky odpadkové koše. Poprípade aj
na chodník smerom do Vrábel.
Primátor
Odpovedal, že pri autobusové zastávky bude možné osadiť odpadkové koše.
Juraj Sojka
Vyjadril sa, že si nie je istý tým, či to bude možné, nakoľko je veľký vandalizmus.
Autobusová zastávka bola dvakrát behom pár dní zničená.
Primátor
Odpovedal, že sa môže vyskúšať osadiť odpadkový kôš aj pri chodník smerom do Vrábel.
František Polyák
Spýtal sa na jarok, ktorý ide pred jeho domom a do ktorého priteká voda až od kostola.
Upozornil, že je upchatý pri moste a voda nemá ako odtekať do Žitavy.
Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným občanom za účasť na verejnom
zhromaždení. Vyjadril snahu na budúci rok spraviť dobrý odpočet podnetov, ktoré odzneli
na tomto stretnutí.
Zapísal: Mgr. Viktor Németh, všeobecný administratívny pracovník OOaS
Vo Vrábľoch dňa 23. 11. 2018
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