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Primátor mesta privítal občanov mestskej časti Dyčka na verejnom zhromaždení k návrhu
rozpočtu mesta Vráble na rok 2019. Informoval občanov, že sa zvyklo začínať s verejnými
zhromaždeniami na Dyčke, ale v tomto roku sa to vymenilo, nakoľko sa v Hornom Ohaji
koná svätá omša. Takýto model bude fungovať aj smerom do budúcna. Poďakoval sa
obyvateľom miestnej časti za účasť vo voľbách a prejavenú dôveru, ktorú dostal on a zvolení
poslanci.
Verejné zhromaždenie k návrhu rozpočtu sa vždy začína prehľadom finančných možností,
ktoré určujú hranice toho, čo všetko je možné v danom roku vybudovať. Nezamestnanosť
v meste Vráble sa pohybuje pod úrovňou 2 %. 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 prekvapený z toho, 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 väčší tento príjem, lebo sa darilo vymáhať aj starých
neplatičov. Mesto neplánuje v blízkej dobe navýšenie sadzby dane z nehnuteľnosti. Ak sa
počíta s navýšením tohto príjmu, tak je to z dôvodu, že pribúda počet platiacich subjektov.
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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 mestských častiach. Najviac sa podporuje šport, a to konkrétne
futbal vo Vrábľoch, na Dyčke a v Hornom Ohaji. Celkovo sa vďaka transferom môže
realizovať vyše sto ľudí, ktorí spravia niečo pre seba a zároveň aj pre mesto.
Primátor informoval o investíciách v roku 2018, ktoré sa zrealizovali v mestskej časti Dyčka.
Prítomní občania mali možnosť sledovať prezentáciu fotografií z otvárania šatní na
futbalovom ihrisku, ktoré závidia športovcom v širokom a ďalekom okolí. Poďakoval sa
organizátorom futbalového turnaja o putovný pohár primátora mesta za veľmi dobrú
organizáciu tohto turnaja. Mesto sa snaží vytvárať taký materiálny rámec, aby sa tu cítili
dobre všetci účastníci a hlavne aj návštevníci turnaja. Veľmi pekné podujatie sa tu koná
v spolupráci s Mládežníckym parlamentom Vráble, mestom Vráble, DHZ Dyčka, TJ Dyčka
a PZ Dyčka, ide o Medzinárodný deň detí, kde sa všetky organizácie spájajú. Mesto
investovalo aj do chodníka a vybavenia kabíny. Okrem toho je pripravená projektová
dokumentácia na výstavbu garáží pre DHZ Dyčka. Pôvodný projekt sa prepracúva. Mesto
dostalo dotáciu takmer 30.000 € z Ministerstva vnútra SR, z vlastných prostriedkov prispelo
sumou 30.000 € a ešte bude potrebné realizovať prekládku elektrického napätia, bez ktorého
nebude možné vydať stavebné povolenie. Projekty stoja 1.200 € a samotná realizácia 8.000 €.
Tieto prostriedky budú navrhnuté v najbližšej novele rozpočtu. Na štadióne sa plánujú
investície v celkovej hodnote 30.000 €. Ide o dotiahnutie elektrickej energie, nakoľko je
pri väčších akciách s ňou problém. Mesto plánuje realizovať závlahu v hodnote 12.000 €,
bude potrebné zakúpiť kosačku cca v hodnote 5.0000 € pre TJ. Do budúcna by mesto chcelo
zabezpečiť projektovú dokumentáciu na ďalšie rozšírenie šatní. Unimobunky, ktoré teraz bijú
do očí, že v ako sú stave, je zámer odstrániť a dobudovať tento priestor s tým, že na vrchu by
sa nachádzala tribúna. Projektová dokumentácia je v hodnote 8.000 €. Tieto podnety
komunikoval so Štefanom Bušovským, ktorý je správca štadióna.
Medzi hlavné ciele naďalej patrí pokračovať v skultúrňovaní štadióna, vybudovať garáže
pre hasičskú techniku a v súčasnosti prebieha komunikácia s povodím Dolnej Nitry, ktoré má
v pláne vybudovať suchý polder smerom na Paňu, po pravej strane. Týmto opatrením by sa
malo podariť zachytiť prívalové vody, ktoré potom odbremenia vlastný systém v obci.
Podotkol, že v mestskej časti bola dobudovaná kanalizácia v tomto volebnom období. Začalo
sa to budovať v roku 2015. V roku 2016 investovalo do kanalizácie prostriedky aj mesto,
okrem vlastných zdrojov boli preinvestované prostriedky z Environmentálneho fondu. Hlavný
podiel financovania však zabezpečila Západoslovenská vodárenská spoločnosť. Kanalizačné
prípojky sa podarilo dotiahnuť až k hranici súkromných nehnuteľností až na pár pozemkov,
ktoré sa riešia a je predbežná dohoda so ZSVS, resp. realizátorom diela, že by tieto drobné
veci vedel dobudovať.
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Z dôvodu vyhotovenia zápisnice sa toto stretnutie nahráva, preto poprosil občanov, aby sa
na úvod svojho príspevku vždy predstavili.
Diskusia
Primátor
Informoval občanov, že vníma ich podnet schodov na cintoríne. Realizácia tohto podnetu sa
bude odvíjať od finančných možností rozpočtu mesta. Prvý rozpočet, ktorý bude schválený
v decembri bude tzv. „údržbársky“, bežné príjmy sa rozdelia na bežné výdavky. Až keď bude
známy výsledok hospodárenia za rok 2018 a tieto prostriedky prejdú do rezervné fondu, tak sa
budú môcť na základe uznesenia mestského zastupiteľstva rozpustiť na schválené investičné
akcie.
Peter Kunkela
Vrátil sa k prístrešku pri kostole. V úvode to bolo trošku zrejme odfláknuté, nakoľko prišla
jedna víchrica a už ju odfúklo. Následne to bolo potrebné opraviť. Keď sa to začalo robiť,
bolo dohodnuté, aby sa ten prístrešok neopieral o kostol. Teraz sa to opiera na dvoch
miestach, čo nepovažuje za šťastné riešenie hlavne keď bude pršať.
Skonštatoval, že na cintoríne je spravená pekná ohrada, len sa spýtal, či ten, kto to robil, si
nevšimol, že jeden stĺp letí o 10 cm. Domnieval sa, že tam môže tlačiť koreň stromu, ktorý to
odkláňa. Zhotoviteľ mohol prísť a povedať, aby sa to opravilo.
Ku kultúrnemu domu dodal, že sa vždy rozpráva o tom, ako sa bude rozširovať. Už pôvodná
stavba nebola realizovaná podľa projektu, ktorý pripravil pán Číž. Inde mali byť umiestnené
aj záchody, kúrenie tam vôbec nemalo byť takéto. Kúrenie v kultúrnom dome nazval žrútom.
Za jednu akciu, keď tam robili zábavu musel zaplatiť 27 €, čo považuje za nemysliteľné.
Doma platí za plyn 60 € na celý mesiac. Bolo povedané, že išlo o dočasné riešenie a že to
bude nahradené ústredným kúrením. Doposiaľ sa tak nestalo. Položil si otázku, ako vyzerajú
záchody. Podotkol, že v Hornom Ohaji bol kultúrny dom zrekonštruovaný a má kapacitu 120
ľudí. Za prenájom sa platí 100 €, pričom na Dyčke je kapacita cca 60 ľudí a platí sa 80 €.
Považuje to za nepomer. Ak si spočíta náklady za energie, tak mu to vyjde, že na Dyčke sa
platí viac ako v Hornom Ohaji. Myslí si, že treba myslieť aj na vybavenie kuchyne, nakoľko
to ich je zastarané a treba ho vyniesť na zberný dvor.
Požiadal nové mestské zastupiteľstvo, aby začali pracovať na tom, že mladí ľudia nemajú
kam chodiť. Po vzore z Česka navrhuje projekt, v rámci ktorého sa malé deti schádzajú raz, či
dvakrát do mesiaca aj cez zimu. Majú spoločnú zasadačku, kde súťažia, premietajú sa im
rôzne veci. Poukázal nato, že my im nemáme čo ukázať. Tento projekt, ak sa nevyužije, tak
o desať rokov tu nebudú dobrovoľní hasiči. Ak sa nepodarí získať si malé deti, pričom by sa
mohli schádzať, pozrieť si techniku v garáži, atď., tak potom to tu nebude mať kto robiť.
Požiadal mesto, aby navýšilo DHZ peniaze, lebo tam nie sú inžinierske siete. V hasičskej
zbrojnici majú nedôstojné prostredie. Požiadal mesto o navýšenie prostriedkov
vo výške 20.000 € na dokončenie projektov a zrealizovanie kúrenia, odsávania, vybudovania
WC. Požiadal aby zastupiteľstvo zvážilo komplexnú realizáciu garáži. Vie, že tam boli
problémy s pozemkami, ale už to je vysporiadané. Je ochotný prísť na úvodné zastupiteľstvo,
aby predložil všetky projekty, ktoré má. Otvoril otázku otvorenia štatútu DHZ, ktorý si
vyžaduje určité zmeny. V meste zaostáva požiarna bezpečnosť. Je dôležité ľudí naučiť, aby si
chránili to svoje.
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Štefan Mikle
Poprosil, aby sa na dopravnom inšpektoráte vybavilo pri vjazde do obce obmedzenie
rýchlosti. Autá pred jeho domov, ale aj susedovými chodia rýchlosťou 100 km/h. Navrhol to
obmedziť na povolenú rýchlosť 40 km/h. Požiadal, aby častejšie tadiaľ chodili policajti merať
rýchlosť. Mladí ľudia, čo tam postavili dom, tak už mali rozbitú kanalizačnú prípojku.
Primátor
Reagoval aj na pána Kunkelu, že všetky podnety si zapísal. K zariadeniu kultúrneho dodal, že
cca dva – tri roky dozadu sa spísali všetky požiadavky, čo by sa malo dokúpiť, aby vybavenie
bolo kompletné a to sa potom spravilo. Nie je potrebné čakať na takéto zhromaždenie, takéto
veci sa dajú riešiť operatívne.
K navýšeniu projektu garáží dodal, že je tu sedem novozvolených poslancov, tak je dôležité
aby si to aj pamätali.
K podnetu pána Mikleho dodal, že vždy po zhromaždení na Dyčke sa obracia na pána
Tlacháča, riaditeľa okresného dopravného inšpektorátu, aby tu robili častejšie kontroly.
Chvíľu im to vydrží, potom to ustane, pretože majú takýchto lokalít v rámci nitrianskeho
okresu viacero. Opätovne ho však osloví s posilnením vykonávaním týchto kontrol. Osloví aj
správcu komunikácie RSÚC, ktorý by mal o toto zníženie požiadať. Vyše desať rokov dozadu
zákon umožňoval aj mestskej polície robiť určité kontroly, čo sa primerane využívalo. Za
poldeň bol zaplatený prenájom tej kamery, ktorou merali rýchlosť. Vďaka tomu mesto vedelo
iniciatívnejšie konať v tomto smere.
Štefan Mikle
Upozornil, že najhoršie časové úseky sú ráno, keď idú ľudia do práce a potom poobede
od 13.30 do 15.00 hod. Vo večerných hodinách sa situácia opakuje.
Zaznel podnet, či by nebolo vhodné osadiť tabuľu, ktorá by ukazovala aktuálnu rýchlosť.
Nejde však o dlhodobé riešenie, iba o preventívne.
Primátor
Odpovedal, že mesto má takúto tabuľu pri vstupe do mesta od Teliniec a sťažnosti zo strany
občanov z Levickej ulice pretrvávajú.
Marek Bogyo
Občan nadviazal na pána Mikleho, že sa to netýka len vstupu do obce, ale aj cesty smerom
na cintorín, resp. ku kostolu. Chodník smerom na cintorín sa rozoberal azda už pred tromi
volebnými obdobiami. Poukázal skôr na priechod pre chodcov. Pred Mihálikovými končí
chodník, odkiaľ neexistuje chodník ďalej, ani žiaden priechod pre chodcov, preto to považuje
za nebezpečnú situáciu, ktorá ohrozuje ľudí.
V úvode stretnutia primátor mesta rozprával o daniach. V nadväznosti nato poukázal, že stále
čaká na kanalizáciu. Keď sa to riešilo, bolo mu povedané, že boli použité projekty v roku
2015 z roku 2004, čo považuje za hanbu toho, kto to mal na starosti. Kanalizácia preto
podľa neho nebola dokončená. Ako podnikateľ platí nemalé dane, preto upozornil, že
v danom úseku nie je dokončená cesta, na to však nechce apelovať, pokiaľ nie je dokončená
kanalizácia. Chodia mu sem rôzni klienti zo zahraničia, ktorí chodia cez cestu, do ktorej
musel investovať vlastné finančné prostriedky, aby to bolo ako tak priechodné. Nachádzajú sa
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tam ďalšie štyri rodinné domy, keď zaprší, všetci musia chodiť v blate ako družstevníci
v 21. storočí.
Primátor
Odpovedal, že má vedomosť o problematike kanalizácie a cesty v danej lokalite. Nepamätá si
presné číslo, koľko stojí tá prípojka.
Marek Bogyo
Ešte dodal, že v minulosti bol chodník od hlavnej cesty až po koľajnice. Dnes je to zarastané.
Myslí si, že keby to pracovníci VPP vyčistia, tak by to pomohlo. Myslí si, že súčasná situácia
nie je dobrá a nepovažuje za veľkú vec, aby sa to vyčistilo a spravil sa chodník, ktorý tam
kedysi už existoval. Z nejakého dôvodu sa tie kocky povyberali a dnes je to zarastané,
nachádza sa tam v súčasnosti rigol. Nepovažuje to za veľmi veľkú investíciu.
Primátor
Odpovedal, že podnet si zapísal.
Prednostka
Odpovedala, že mesto riešilo tento prístup na cintorín. Položila otázku, že kam zmizli tieto
kocky, pretože mesto ich nelikvidovalo.
Stanislav Husár
Informoval, že ešte primátor Uhrecký ich dal zlikvidovať.
Prednostka
Dodala, že ona hovorí o súčasnosti. Aj kroviny boli čistené v minulom roku. Mesto
prehodnocovalo priechod pre chodcov, ktorý však príslušné orgány nepovolia, lebo nevyústi
z chodníka na chodník. Spýtala sa, aké riešenie navrhujú občania.
Marek Bogyo
Navrhol vybudovať 30 m chodník vedľa cesty, od miesta u Mihálikových, kde chodník končí.
Prednostka
Odpovedala, že túto situáciu pozná, pred tromi rokmi sa to intenzívne riešilo. Priechod
pre chodcov nemal kde ústiť na druhej strane.
Marek Bogyo
Navrhol, že keby sa pokračuje v tom chodníku, ktorý končí u Mihálikových, pozdĺž
Komáromyových tak by nebol problém.
Prednostka
Navrhla, že si môžu dohodnúť stretnutie a osobne si prejsť navrhované riešenie. Svoju rolu
zohrávajú aj vlastnícke vzťahy.
Marek Bogyo
Reagoval tým, že je tam možnosť rozšírenia príjazdovej cesty. Ak by to bol problém, tak opäť
zopakoval, že od Mihálikových chýba 15 m chodníka ku Komáromyovým, a ak tí môžu mať
štyri schodíky, tak to nepovažuje za problém.
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Prednostka
Odpovedala, že pred dvomi rokmi sa nepodarilo nájsť vhodné riešenie, odvtedy sa situácia
možno zmenila.
Primátor
Doplnil, že sa nemusí v tomto prípade jednať o veľkú investíciu. Dokonca mesto ani nemôže
investovať do cudzieho majetku. Riešenie je zvyčajne komplikovanejšie, ako sa na prvý
pohľad zdá. Tento podnet je zaznamenaný a pokúsi sa ho riešiť aj v spolupráci s občanom,
ktorý ho predniesol.
Stanislav Husár
Doplnil, že chodník, o ktorom sa diskutuje je v kompetencii mesta. Ako už bolo spomenuté,
v minulosti tam chodník bol, lenže v roku 1992 ho dal vtedajší primátor zlikvidovať.
Ku kanalizácii dodal, že sa o nej hovorí, že je hotová. Podľa jeho názoru nie je a tak skoro ani
nebude. Pripomenul, že si bol pozrieť miesto pri kríži ako sa ide do Vrábeľ. Keď bolo 10.
výročie futbalového turnaja tak to dal vykosiť, lebo sa očakával veľký počet ľudí. Vtedy to
bola pekná lúka. Spýtal sa, čo tam má dnes robiť asfalt. Odpovedal, že je tam veľa
neporiadku. Považuje to za nehorázne v akom stave to nechal pán Oremus.
Povedal aj svoju výhradu k novinám Naše Vráble. Opýtal sa, že z akého dôvodu sa nedáva
do novín kronika, teda kto sa narodil, resp. kto zomrel. Nepáči sa mu to, že sa to tam
neuvádza. Napríklad aj v Nitrianskych novinách to dávajú. Neuspokojí ho odpoveď
novinárky, že zákon to zakazuje. Spýtal sa, aký je to zákon. Uviedol situáciu, že jeho dcéra
rodila v Partizánskom, kde sa ju opýtali okresné noviny, či súhlasí so zverejnením.
Odpovedala, že súhlasí, ale ona tie noviny nedostane, lebo je z Vrábeľ. Povedal, že kedysi to
boli veľmi dobré noviny, ale dnes nemajú podľa jeho názoru úroveň. Vyjadril sa aj k tomu, že
sa tam uverejňujú veci, ktorých autor nechcel byť menovaný. Pričom tie otázky sú niekedy
hlúposti.
Dodal, že treba osadiť radar na kraj dediny. Poukázal na príklad, že na Cypre to funguje.
Vo Vrábľoch je jeden merač rýchlosti pri pánovi Fritzovi. Pričom pri všetkých okolitých
dedinách to vidí. Myslí si, že to pomôže.
Eva Dóriová
K pripomienke podotkla, že si vypýtala stanovisko od Úradu o ochrane osobných údajov, či
tieto informácie môže poskytovať. Dostala odpoveď, že tieto informácie nemá zverejňovať,
pokiaľ na nemá súhlas od potomkoch, resp. príbuzných.
K otázke anonymity čitateľa postupuje v zmysle Etického kódexu novinárov, podľa ktorého
novinári musia zachovať anonymitu osoby, pokiaľ o ňu požiada.
Stanislav Husár
Spýtal sa, ako to robia v Nitrianskych novinách.
Juraj Čokyna
Doplnil, že pán Husár má právo na svoj názor, ktorý prezentoval a novinárka má právo
reagovať, čo taktiež využila. Zákon o ochrane osobných údajov niektoré veci zmenil, napr. to,
že sa neuvádza spoločenská kronika. Podľa tejto jednej zmeny nepovažuje za férové hovoriť,
že sa noviny výrazne zmenili k horšiemu.
Strana 6 z 11

Zaznel podnet, že by bolo dobré vysvetliť čitateľom, prečo došlo k zrušeniu tejto rubriky.
p. Jamrich
Spýtal sa, aký podnet mal primátor, resp. mesto k osadeniu dopravného značenia
pri kultúrnom dome. Najprv tam pribudla tabuľa Reservé pre 6 miest, v súčasnosti sa tam dá
parkovať len s povolením MsÚ. Zaujímal sa, kvôli čomu to mesto osadilo, resp. aký to má
význam.
Primátor
Odpovedal, že sa poradí s kolegom, ktorý to má v kompetencii, čo bolo príčinou toho
osadenia.
p. Jamrich
Dodal, že autá tam stoja každý deň, pričom len keď tam parkuje niekto konkrétny, tak vtedy
sa volá mestská polícia, ktorá rozdáva pokuty.
Primátor
Reagoval, že zajtra mu poskytne odpoveď na túto otázku.
Mária Betáková
Poďakovala sa za prístrešok pri kostole. Predložila jeden podnet, ktorý sa týka strechy
kostola. Poradili jej, že bude dostatočné, keď sa spraví nový náter s farbou, ktorá sa používa
na lode, čo by ochránilo strechu. Nerozumie sa konkrétnemu technickému riešeniu. Čo sa
týka schodov, tak s úsmevom dodala, že to je predmetom spoločných rozhovorov už veľmi
dlhú dobu.
Prednostka
Reagovala, že tie rekonštrukcie boli finančne náročné, preto podotkla, že možno by bolo
potrebné, aby sa k tomu vyjadril aj architekt, či to má historickú hodnotu alebo nie. Primátor
v úvode uviedol, že táto požiadavka je známa, ale uprednostnili sa iné investície.
Mária Betáková
Upozornila na potrebu opravu kríža, ktorý je prasknutý a mierne posunutý a bojí sa, aby
nikomu nespadol na hlavu.
Prednostka
Odpovedala, že si to bol pozrieť pán dekan s človekom, ktorý to mal reštaurovať. Opýta sa ho
na konečné stanovisko. Nakoľko ide o krehký materiál, tak sa to každý bojí reštaurovať.
Ladislav Ovsenák
Poukázal na tému povodne. Vo všeobecnosti každý vie, ako funguje prvá strana od Vrábeľ,
v minulosti sa nato bol pozrieť spoločne s primátorom, ktorý sa vyjadril, že príde riaditeľ
povodia Váhu a spolu si prezrú lokalitu. K tomuto žiaľ však nedošlo. V minulosti tam bol
spád až do Žitavy. Teraz sa nič v tejto problematike nedeje.
Primátor
Polder tento prípad až tak nerieši. Povodie má pred sebou veľkú investíciu v podobe suchého
poldra. S riaditeľom si to bol pozrieť a skonštatoval, že z časti to môže pomôcť. V súčasnosti
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sa sústreďujú na vysporiadanie pozemkov. Ak to budú mať, tak si ho zavolá nech poskytne
stanovisko aj k tejto situácii. Nechce s ním riešiť dve veci naraz.
Ladislav Ovsenák
Hovorí, že riešenie sa vždy posúva, pričom riziko povodní tu je stále.
Primátor
Odpovedal, že veľká povodeň bola naposledy roku 2010, menšieho rozsahu v roku 2013,
takže našťastie je v tomto smere odvtedy viac sucha. Povodie Dolnej Nitry si zvolilo
spomenutú prioritu, ktorú aktuálne rieši.
Ladislav Ovsenák
Pripomenul sa len preto, aby sa na túto tému nezabudlo, nakoľko neodznelo nič nové v rámci
tejto témy.
Štefan Mikle
K téme povodní doplnil, že tam, kde býva p. Čikel, sa nachádza jarok, ktorý patrí zrejme
povodiu. Upozornil na spadnuté kocky a spýtal sa, či to nemá nikto na starosti. Spýtal sa
na činnosť správcu povodia, pretože istotne aj povodie má vymedzené prostriedky na opravu
takýchto úsekov.
Marek Bogyo
Doplnil, že od spomínaného miesta po Žitavu sa jedná o havarijný stav, pretože voda z koryta
nemá kde odtekať, je to zasypané a znečistené.
Primátor
Pripomenul, že mesto čistí úsek od Hasičskej ulice, pričom z hľadiska kompetencií by to
nemuselo robiť. V súčasnosti je málo nezamestnaných, preto mesto nemá kapacity, aby mohlo
urobiť v tomto smere viac. Predmetnú situáciu si bol prezrieť s riaditeľom a skonštatoval, že
ide o vzdialenosť 300 metrov od mosta po ústie do rieky Žitava. So svojimi mechanizmami sa
vedie dostať len tam, kde to ústi do rieky. Do ďalšej časti, ako bol spomenutý dom p. Čikela,
sa už nedostanú. Na budúci rok však prisľúbil, že tú časť, kde majú prístup, tak tú spravia.
Štefan Mikle
Doplnil, že na Dyčke žije už 67 rokov, preto si spomína, že voľakedy tadiaľ chodili vozy, či
traktory. Vtedy to bolo také široké. Povodie to však regulovalo a už tam zostal len úzky kanál.
Spýtal sa, či sa nedá urgovať Povodie Váhu.
Marek Bogyo
Uviedol, že pozemok p. Čikela je dlhý cca 50 metrov, tam sa nedostanú. Ale tých zvyšných
250 metrov, čo sa volá lesík, kedysi tam bol lipový háj, tak to je tak zarastané, že sa tam nikto
nedostane. Preto ani voda tadiaľ nepretečie. Ak voda z Panej zíde do dediny, tak nemá kde
vytiecť. Ak sa vyrúbe to čo je tam zarastené, tak sa tam budú vedieť dostať aj mechanizmy.
Primátor
Pripomenul, že pán Čikel si tam dal pevnejšie oplotenie, preto je tam teraz ťažšia
manipulácia.
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Marek Bogyo
Dodal, že darmo sa čistia kanály v dedine, keď sa tá voda na spomínanom mieste zastaví
a neodteká do rieky.
Primátor
Informoval, že by nemalo ísť o náročnú investíciu, ktorú by vedeli pokryť aj z údržby.
Peter Kunkela
Vyjadril sa, že táto situácia sa rieši už päť rokov a mal prísľub, že bude prizvaný na stretnutie
s pánom riaditeľom. To, že nemajú mechanizmy nepovažuje za pravdu. Hasiči sídlia vedľa
nich, preto vie, že oni majú mechanizmy na betónové žľaby a majú aj techniku tzv. pavúka.
V minulosti ešte hasiči vedeli prečerpať vodu na tých sto metrov. Upozornil, že nech toto
povodie nerozpráva, lebo už vlani sľúbil, že zavolá kvôli tomu televíziu.
Primátor
Odpovedal, že sa s riaditeľom Povodia Dolnej Nitry stretáva raz mesačne, preto prisľúbil
p. Kunkelovi, že bude prizvaný na najbližšie spoločné stretnutie.
Peter Kunkela
Pristavil sa aj pri téme merania rýchlosti, videl aj na Slovensku v obci Sokolovce, či v Česku,
že už existujú inteligentné semafóry. Ak idú ľudia rýchlo, svieti červená. Pokiaľ nepôjde
povolenou rýchlosťou tak mu naskočí zelená.
Soňa Madurkayová
Nadviazala na tému rýchlosti smerom z Vrábeľ, resp. z Lúčnice. Navrhla, že by možno
pomohol spomaľovač, pretože na jednom konci Dyčky boli len tento rok rozbité tri autá.
Ku kanalizácii dodala, že sa zhovárala s p. Oremusovou, ktorá povedala, že oni dielo
odovzdali a je ukončené. Spýtala sa, čo bude už o rok s tou hlavnou cestou. Robili sa
výkopové práce a krajnica sa nespevnila, asfalt padá do jarku teraz. Poprosila nových pánov
poslancov o efektívne kontrolovanie uznesení, aby sa tu nerobili každý rok niektoré veci.
Efektívne rozkladať financie, lebo súčasný stav nie je dobrý.
Pýtala sa, čo bude s kosením jarkov, koho je to povinnosť. Čo sa bude robiť s odvodnením,
jarky neexistujú, ľudia majú dvadsať árové pozemky, mali by parkovať vo dvore, nie na ulici.
Ak prídu prívalové vody, spýtala sa, čo sa bude potom diať. Chodieva často do trnavského
okresu, kde vidí, že síce nemajú hlboké jarky, ale vyzerá to jednotne, plynule sa odvádza
voda. Ak jarky patria cestárom, treba ich upozorniť nato. V obci Michal nad Žitavou obec
kosí veľké plochy traktorom, menšie plochy štvorkolesovou kosačkou, ostatné vyžínačom
a chlap ide s metlou a zametá ulicu. V minulosti dostala odpoveď, že ide o menšie obce, lenže
dodáva, že tie majú aj menšie rozpočty. Je presvedčená, že mesto je dosť veľké, preto treba
efektívne vynakladať finančné prostriedky.
Poprosila mestskú políciu, aby si sadla na tému jazda bicyklom na chodníku. Dospelá osoba
s malým dieťaťom a dvomi taškami sa valí po chodníku. Ako odpoveď v minulosti dostala, že
by to bolo potrebné riešiť aj vo Vrábľoch. Spýtala sa, kadiaľ má chodiť chodec, treba sa tomu
venovať pokiaľ sa niečo nestane. Treba nájsť spôsob ako to ľudí naučiť.
Poprosila poslancov, aby sa počítalo v rozpočte s odvodnením parkoviska s tým, že kde to
bude zvedené. Podľa projektovej dokumentácie to nespĺňa parametre, s tým ako to bolo
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zrealizované. Ak niekto niečo ide budovať, mal by vedieť čítať projekty a podľa nich sa
držať. Inak to spôsobuje problémy rodinnému domu, ktorý je v blízkosti piatich metrov.
Nemyslí si, že by riešenie malo byť finančne náročné. Ak sa tieto problémy budú týkať
všetkých občanov, tak sa nato bude inak pozerať.
Čo sa týka budovy kultúrneho domu, podotkla, že sa do nej investovali finančné prostriedky.
Dnes keď sa na ňu pozrie, vidí chýbajúce zvody na ríny. Položila si otázku, kam tá voda
odteká, pričom dodala, že pod základy.
Primátor
K zvodom na rínach, ktoré chýbajú, predpokladá, že tam boli, len sa niečo muselo udiať.
Vyzval občanov, že s takýmito prípadmi netreba čakať na verejné zhromaždenie, je tu správca
a situácia sa dá riešiť operatívne.
Čo sa týka parkoviska, je to dlhodobý problém. Má iný názor na túto vec ako občianka.
Podľa jeho názoru to neškodí nehnuteľnosti, ktorá nevie dokázať opak, pričom sa to nachádza
6 – 7 metrov od domu, medzitým sa ešte nachádza múrik. Je tam drenážny systém, ktorý by
mal vodu odviesť. Nepredpokladá, že by vodárenská spoločnosť dovolila napojiť sa
do kanalizácie a splaškovú vodu odviesť. Rigole sú mnohé nefunkčné, pretože si tam občania
nelegálne stavajú parkoviská. Pravidelne chodieva po Štúrovej ulici, kde autá parkujú tak, aby
nestáli na ceste, ale zaberajú polovicu chodníka. Mesto bude proti tomuto bojovať.
Čo sa týka kosenia jarkov pri cestách, tak to nie je v kompetencii mesta, nakoľko ide o
majetok VÚC. Ku kanalizácii dodal, že o tej časti, ktorej je reč, tak ju budovala firma Orcom.
Tá časť, ktorá bola hradená z peňazí mesta, tak to bolo spravené v poriadku. To, čo robila
firma Orcom, tak to ide o investíciu Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Mesto síce
komunikuje s investorom, teší sa tomu, že sa to celé zrealizovalo, ale musí rešpektovať, že
investor tam má svoj stavebný dozor. V lete sa bol pozrieť na popraskané časti krajnice aj
za prítomnosti p. Oremusa, ktorý je taktiež poslancom VÚC a prisľúbil, že sa vyčlenia
peniaze na opravu krajnice. Argumentoval, že to nevzniklo ako dôsledok činnosti jeho firmy.
Preto sa bude zasadzovať o opravu tejto cesty.
Na margo cyklistov na chodníku povedal, že ich treba odfotiť a budú sa riešiť.
Soňa Madurkayová
Spýtala sa, či nemôžu byť osadené tabule.
Ing. Soňa Červená
Dodala, že označenie sa dáva len v prípade, keď je chodník určený pre chodcov a cyklistov.
Ak ide o štandardný chodník, ktorý je určený len pre chodcov, tak sa označenie nedáva.
Soňa Madurkayová
Spýtala sa, ako to bude s odhŕňaním snehu, nakoľko zachytila informáciu o zmene povinnosti
pred rodinnými domami.
Primátor
Odpovedal, že sa táto téma ešte rieši. Je zrejmé, že na zimnú údržbu bude potrebné vyčleniť
v rozpočte mesta viac finančných prostriedkov. Nevie si predstaviť, ako to bude, keď
napr. chodník na Dyčke má šírku jeden meter a s mechanizmami sa tam nedá dostať. Preto
nevie, ako sa to bude riešiť, či sa najmú nejaké partie v mene mesta. Problém je aj Levická
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ulica na ľavej strane, kde sú stĺpy v strede chodník. Zmenil sa zákon, teraz bude zato
zodpovedné mesto. Napr. na Chalupkovej ulici je chodník z kociek 50 x 50 cm, čo sa vôbec
nebude dať odhŕňať mechanizmami. Nevie, či bude môcť zriadiť pohotovosť pre taký počet
ľudí.
Marek Bogyo
Reagoval, že existujú komunálne mechanizmy, ktoré vedia odhŕňať sneh aj na chodníku,
ktorý má šírku jeden meter.
Primátor
Pripomenul situáciu na Levickej ulici – ľavá strana, kde sa nebude vedieť vyhnúť tomu stĺpu.
Mesto sa tým zaoberá, okrem toho zisťuje, ako si plánujú so vzniknutou situáciou poradiť
v iných mestách. Rozpočet na zimnú údržbu bude dvojnásobný.
Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným občanom za účasť na verejnom
zhromaždení. Prednostka MsÚ vyzvala občanov, aby sa s niektorými vecami obracali na úrad
aj v priebehu roka, pretože sa dajú operatívne vyriešiť.
Zapísal: Mgr. Viktor Németh, všeobecný administratívny pracovník OOaS
Vo Vrábľoch dňa 11. 12. 2018
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