Zápisnica
zo zhromaždenia obyvateľov k návrhu rozpočtu mesta Vráble
pre rok 2016 konaného dňa 23. novembra 2015 v mestskej časti Dyčka
Prítomní:
Mesto Vráble: -

Ing. Tibor Tóth, primátor mesta Vráble
Mgr. Zoltán Ács, zástupca primátora
Ing. Soňa Červená, prednostka MsÚ vo Vrábľoch
Mgr. Ľubica Černáková, vedúca OSŠKaŠ MsÚ Vráble
Ing. Juraj Čokyna, vedúci OOaS MsÚ Vráble
Imrich Vojtek, vedúci OPČ a SMM MsÚ Vráble

Poslanci mestského zastupiteľstva:
- Mgr. Mário Oslanec
- Ladislav Pecek
- Jozef Demeš
Prítomní občania: 20 občanov
Na úvod primátor mesta Vráble Ing. Tibor Tóth privítal občanov a prítomných na prvom verejnom
zhromaždení v mestskej časti Dyčka k rozpočtu mesta Vráble na rok 2016. Primátor vysvetlil, že
niektoré úlohy sa dali splniť a niektoré nie. Občanom predložil vývoj podielových daní s tým, že
v roku 2015 mestu stúpli podielové dane približne o 200 000 EUR. Primátor informoval, že je
predpoklad, že prekročíme hranicu z roku 2008 pred finančnou krízou. Nášmu štátu trvalo 7 rokov,
kým sa z tejto krízy spamätal. Prítomným vysvetlil, že podielové dane sú dane z príjmu právnických
a fyzických osôb, ktoré vyberá štát a vo výške 70 % ich vracia späť mestám a obciam.
Výnos z daní z nehnuteľností je plánovaný na 870 000 EUR. Mesto tieto finančné prostriedky míňa
na bežné výdavky a na kapitálové výdavky a malá časť z toho je pridelená na transfery. V tomto roku
sme sa v tejto oblasti uskromnili. Primátor ubezpečil prítomných, že jeho víziou je stále podporovať
spoločenské, športové a kultúrne organizácie, ktoré sú dušou tohto mesta.
Primátor predostrel podnety a ich riešenie z minuloročného verejného zhromaždenia, kde niektoré
neboli riešené vzhľadom k tomu, že ich riešenie nezáviselo od mest,a ale od komunikácie s inými
inštitúciami.
- Spevnenie cesty od kostola k vinohradom – primátor vysvetlil, že mesto komunikuje
s Poľnohospodárskym družstvom Lúčnica nad Žitavou, žiaľ neúspešne.
- Otázka výstavby rodinných domov pod Archívom vín – bolo vysvetlené na predchádzajúcom
verejnom zasadnutí.
- Rozšírenie cesty smerom na futbalové ihrisko (pôvodne 5 metrová v súčasnosti 4 metrová) –
primátor mesta nabádal občanov k trpezlivosti; v súčasnosti prebieha výstavba kanalizácie, treba
počkať kým sa kanalizácia vybuduje aj na tejto uličke a potom sa pristúpi k rozšíreniu.
- Realizácia chodníka od autobusovej zastávky po obchod - splnené
- Verejné osvetlenie v slepej uličke kde býva rodina Smilková – splnené
- Verejné osvetlenie od Bušovských po ihrisko – primátor vysvetlil, že táto úloha nie je splnená
z dôvodu, že sa uvažuje nad odstúpením od projektu rekonštrukcia verejného osvetlenia.
- Oprava schodov na cintoríne – nesplnené, naplánovaná investícia s dosť vysokým finančným
krytím. Plánovaná investícia na rok 2016.
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Zatekajúca strecha na dome smútku – splnené
Vyčistenie kanála cez dedinu – splnené, bol vyčistený verejno-prospešnými pracovníkmi približne
pred 2 - 3 mesiacmi. Rigol bol vyčistený aj pod mostom a nánosy blata a odpadu odvezené. Táto
úloha je do polovice splnená. Mesto si svoju časť splnilo, komunikuje s Povodím Váhu, aby
pokračovali vyčistením až po rieku Žitava.
Spomaľovač na príjazdovej časti k futbalovému ihrisku – mesto nevyhodnotilo tú situáciu ako
závažnú. V tomto roku už nie sú na zrealizovanie finančné prostriedky, ale primátor ubezpečil, že
sa bude snažiť v budúcoročnom rozpočte financie nájsť.
Vybudovanie chodníka pri ceste na majer – cesta sa spravila v roku 2013, v roku 2014 sa
zrealizovalo verejné osvetlenie pri tejto cesta a na autobusovej zástavke. Primátor vysvetlil, že táto
komunikácia nie je tak frekventovaná, aby sa popri nej musel vybudovať chodník.
Oplotenie detského ihriska na majeri – požiadavka nie je splnená vzhľadom k tomu, že ani
na sídliskách v meste ne sú oplotené ihriská. Primátor povedal, že si uvedomuje, že v zahraničí sú
detské ihriská oplotené, sám bol na takom a páčilo sa mu to. Najskôr by sa riešila situácia tam, kde
je to nevyhnutné.
Túlavé psy a mačka na detskom ihrisku na majeri – pán Grúner bo na to upozornený.
Oprava chodníka od Farského úradu smerom na Dyčku – splnené, asfaltom dorovnané.
Zveľadenie detského ihriska na futbalovom ihrisku - bolo natreté a doplnené, je to detské ihrisko,
ktoré sa podľa slov primátora veľa využíva.
Otočenie svetla do Vrábeľskej ulice – splnené.
Kanalizácia - primátor vysvetlil, že rokuje s predstaviteľmi Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti Nitra a dostal prísľub na vybudovanie kanalizácie v mestskej časti Dyčka.
Doplnil, že sa mu podarilo vyrokovať 300.000 EUR, za ktoré si myslel, že sa dobuduje celá
mestská časť Dyčka. Skutočnosť je taká, že sa vysúťažila približne iba 1/3 tohto diela. Ďalej
vysvetlil, že požadoval, aby sa kanalizácia robila aj s prípojkami po plot. Tieto prípojky
bývajú zvyčajne veľmi drahé a pokiaľ sa robí pretláčanie pod cestou, tak sa cena navýši
za jednu prípojku aj na 2.000 EUR. Povedal, že je potrebné, aby prípojky zrealizovala firma,
pretože si nevie predstaviť, aby si ich budovali sami občania. Prítomných ubezpečil, že jeho
cieľom je, aby v roku 2016 sa v tomto diele pokročilo a v roku 2017 sa dokončila v rámci
kanalizácie celá mestská časť Dyčka.
Vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom - primátor vysvetlil, že v tejto akcii mesto
postúpilo ďalej. Z 10 vlastníkov 7 deklarovalo svoj súhlas k odpredaju svojho podielu mestu.
Do budúcoročného rozpočtu sa zaradí 12.000 EUR na vykúpenie pozemkov pod futbalovým
ihriskom. Ďalej informoval prítomných, že do budúcoročného rozpočtu plánuje zaradiť
finančné prostriedky na dobudovanie šatní na futbalovom ihrisku.
Dobrovoľný hasičský zbor Dyčka - dostal nové hasičské auto značky Iveco, ktoré odovzdal
osobne minister vnútra a podpredseda vlády Róbert Kaliňák. Primátor vysvetlil, že z toto
mestu vyplýva ďalšia úloha, a to postavenie garáže pre nové motorové vozidlo. V budúcom
roku sa plánujú vysporiadať pozemky za hasičskou zbrojnicou a finančné prostriedky sa
zahrnú do rozpočtu na rok 2016. Ďalšie finančné prostriedky sa pridelia na vybudovanie
garáže. Primátor oboznámil prítomných, že DHZ Dyčka dostal protipovodňový vozík s plnou
výbavou. Bolo to na jeseň na Svätoplukovom námestí, ktorý tak isto ho odovzdával pán
Kaliňák.
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Diskusia:
Peter Kunkela:
Pripomenul rokovanie s Povodím Váhu na vybudovanie regulačného vpustu popri Paňanskej
ceste tak, aby sa dala regulovať veľká prívalová voda.
Primátor vysvetlil, že komunikuje s Povodím Váhu, žiaľ nemajú pridelené finančné prostriedky
na investičné akcie. Všetky investičné prostriedky, ktoré mali naakumulované riešili
cez eurofondy. Ubezpečil pána Kunkelu, že táto jeho požiadavka je zapísaná a pamätá si ju.
Bude ju riešiť.
Ladislav Ovsenák:
Vystúpil s podnetom, že pri prvej uličke doľava smerom z Vábeľ sa sľúbilo, že sa vybuduje
kanál až do Žitavy a obnoví sa starý dyčianky potok. Nič sa s tým nerobí. Je to ako sa ide
z cintorína popod cestu teraz je to popri firme pána Bogya. Pán Ovsenák pripomenul, že počul
o vykopaní rigolu, aby prívalová voda tiekla do Žitavy.
Primátor vysvetlil, že je to veľké, náročné dielo. Jediné, čo môže mesto spraviť, je zadať
projektovú dokumentáciu, ktorú odovzdá Povodiu Váhu a poprosiť ich o zrealizovanie. Celé
toto dielo patrí kompetenčne tejto inštitúcii, ktorá zrealizovaný projekt môže pripomienkovať,
či je spravený správne alebo nie. Táto investícia bude aj po finančnej stránke veľmi náročná.
Miroslav Vajzer:
Detské ihrisko na futbalovom ihrisku - podľa neho sa dva roky sľubuje, že sa vymenia
preliezky, nič sa nestalo. Hrozí úraz detí, pretože je to všetko zastarané. Poprosil o zaradenie
do rozpočtu v takom rozsahu, aby sa mohli vymeniť nejaké časti ihriska za nové. Aby toto detské
ihrisko bezpečne slúžilo deťom.
Ďalej ho zaujímalo, či sa neplánuje na futbalové ihrisko dotiahnuť pitná voda, nakoľko sa stále
na tomto ihrisku konajú dosť veľké akcie, chodia trénovať deti a okolité mužstvá a dožadujú sa
pitnej vody.
Pán Vajzer navrhol, aby pracovníci verejnoprospešných prác zostali pracovať permanentne
v mestskej časti Dyčka. Podľa jeho názoru sa nájdu dvaja, ktorí budú nepretržite pracovať len
v časti Dyčka, kde by sa našlo dosť roboty na celý rok, ako kosenie trávnikov, jarkov, zbieranie
odpadkov, robiť neustály poriadok okolo cintorína.
Primátor súhlasil s pánom Vajzerom ohľadom opravy a doplnení nových častí na detskom
ihrisku. Vysvetlil, že v tomto roku v rozpočte sa na detské ihrisko vyčerpali finančné
prostriedky na vybudovanie takéhoto zariadenia pri ZŠ s MŠ Lúky, kde na detskom ihrisku
participovala nielen základná škola, ale sa našli aj sponzori, ktorí im pomohli pri vybudovaní
diela. Táto investícia stála rádovo niekoľko desiatok tisíc eur. Na rok 2016 určite budú finančné
prostriedky pridelené v rozpočte mesta a prisľúbil opravu detského ihriska na futbalovom
ihrisku Dyčka. Čo sa týka pitnej vody na futbalovom ihrisku, primátor informoval prítomných,
že na Hornom Ohaji táto investícia bola omnoho jednoduchšie zrealizovateľná vzhľadom na
dĺžku, ktorá tam bola omnoho kratšia ako sa dá spraviť v časti Dyčka. Vyjadril sa, že možno, ak
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sa ušetria finančné prostriedky na dostavbe šatní a bude môcť rátať s pomocou futbalového
klubu, sa bude niečo s tým dať spraviť. Rád zveľadí tento areál aj o takúto investičnú akciu.
Čo sa týka vyčlenenia verejnoprospešných pracovníkov primátor vysvetlil, že si nemyslí, že je
to jednoduchá záležitosť. Podľa jeho slov, pokiaľ títo pracovníci nebudú mať nad sebou dohľad,
ich pracovná aktivita klesá. Primátor vysvetlil, že skôr si myslí, že je lepšie, ak bude požiadavka
niečo pokosiť, vyčistiť, pošle omnoho väčší počet pracovníkov VPP a požiadavka sa spraví
omnoho rýchlejšie. Primátor ďalej vysvetlil jediný postih, aký môže uplatniť voči pracovníkom
verejnoprospešných prác, ak počas práce požívajú alkoholické nápoje alebo nechodia do práce.
Iný postih neexistuje. Vyhodiť pracovníka na VPP na základe toho, že si neplní načas svoje
pracovné povinností, nemôže. Pripustil možnosť, že pokiaľ dostane dobré tipy na takýchto ľudí
a budú zodpovední, možno si rád takýto model aj vyskúša.
Soňa Madurkayová:
Zaujímalo ju ako to bude v prípade, keď sa spravia kanalizačné prípojky k plotom rodinných
domov, či sa občan musí napojiť alebo nemusí. Následne, či sa dá ošetriť, že bude spravená
kanalizácia, budú spravené prípojky, občania sa nenapoja a naďalej budú vypúšťať svoje
žumpy do svojich záhrad. Zaujímalo ju, aké je na to riešenie.
Protipovodňové opatrenia - pani Madurkayová hovorila o tom, že keď si človek pozrie len
hlavnú cestu, väčšina mostov je zanesených zemou. Ak by prišlo k povodni, tak voda by nemala
kadiaľ odtekať. Navrhla, aby sa kompetentní prešli po dedine a oslovili vlastníkov, aby si tieto
priepusty popod mosty dali do pôvodného stavu.
Ďalší podnet bol na oslovenie Mestskej polície vo Vrábľoch. Stáva sa jej, že po chodníku
chodia občania na bicykloch, čo by nemali. Môže dôjsť k úrazu. Zaujímalo ju, či sa dajú
spraviť nejaké kontroly, alebo akou formou sa rieši cyklista na chodníku.
Chov domácich zvierat, či sa dá obmedziť Všeobecným záväzným nariadením mesta Vráble,
alebo ako sa dá riešiť. Na Dyčke tento problém dosť pretrváva.
Predložila podnet, či by nebolo dobre vyberanie daní za psa aj kontrolovať. Myslela tým, či sedí
počet nahlásených psov so skutkovým stavom v domácnosti. Navrhla spraviť v tomto kontrolu.
Požiadala o vyznačenie priechodu pre chodcov cez cestu smerom k cintorínu.
Ďalej požiadala o rozšírenie parkoviska pri cintoríne. Navrhla, či by sa nedalo zistiť
od železníc SR v akom stave sú pozemky, pretože nastávajú veľmi kolízne situácie pri cintoríne
počas pohrebov.
Pani Madurkayová hovorila o chodníku z kociek, ktorý bol voľakedy smerom na cintorín.
Navrhla, aby sa kocky, ktoré sa vybrali pred realizáciou nového chodníka cez dedinu, použili
na vybudovanie a opravenie existujúceho chodníka na cintorín.
Záhrada za kultúrnym domom - nedostatočná údržba. Je tam veľká zelina, záhrada sa kosí iba
raz za rok, je to nedostatočné. Počas jesenného zberu, keď bol pre občanov pristavený
veľkoobjemový kontajner, sa mohlo využiť na vyčistenie a odvezenie neporiadku zo záhrady.
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Poprosila o kosenie jarkov hlavne starším ľuďom prostredníctvom pracovníkov
verejnoprospešných prác. Chcela vedieť, akým spôsobom by sa dalo pomôcť najmä starým a
samostatne žijúcim občanom, či sa majú ohlásiť na mestskom úrade, alebo bude niekto chodiť
po dedine a pýtať sa.
Pani Madurkayová sa radikálne postavila voči používaniu pyrotechniky počas silvestrovskej
zábavy v Kultúrnom dome. Požadovala tento problém ošetriť buď všeobecne záväzným
nariadením alebo nejakým spôsobom, aby to v tom priestranstve bolo zakázané.
Pán primátor vysvetlil, že zo skúseností v časti Horný Ohaj, kde sa na kanalizáciu napojilo
90 % občanov verí, že aj v časti Dyčka k tomu dôjde. Ubezpečil všetkých, že podľa neho má
toto dielo význam, aby splašky odtekali presne kanalizačnou stoku. Primátor povedal, že verí,
že sa ľudia chopia rozumu a na kanalizáciu sa napoja.
Vpuste pod mostami - primátor odpovedal, že takýto problém je aj vo Vrábľoch, kde ľudia tak
isto, aby mohli parkovať svojimi autami na mostíkoch, tieto mostíky zahádzali. S kolegami
poslancami zatiaľ tento problém neriešil. Vysvetlil, že všetko je na verejnom priestranstve
a nevie si predstaviť, ako by občanov mesto mohlo donútiť k tomu, aby si časť pod mostom
vyčistili. Muselo by to asi urobiť mesto a nájsť finančné prostriedky v rozpočte, čo bude drahé
a náročné.
Cyklisti na chodníkoch - oficiálne by nemali chodiť cyklisti po chodníku. Primátor vysvetlil, že
si musí preveriť, či mestská polícia môže takýchto občanov sankcionovať. Úlohu pridelí
na mestskú políciu.
Chov domácich zvierat - primátor vedel o tom, že na Dyčke sú dva takéto vážne prípady
ohľadom chovu domácich zvierat. Interpeloval to aj pán poslanec Mandák na mestskom
zastupiteľstve. Mesto v rámci kompetencií, ktoré má, v tejto veci koná, žiaľ kompetencie
zo strany mesta sú obmedzené. Ďalej vysvetlil, že tento podnet na chov bol skontrolovať aj
Úrad verejného zdravotníctva a hygiena. Závažný problém nenašli.
Výber daní za psa a kontrola – primátor povedal, že nevie kto by mohol kontrolovať presný
počet psov po domoch. Preverí si a oboznámi sa s tým, že by to kontrolovala mestská polícia.
Pani prednostka vysvetlila, že podnet prechodu pre chodcov cez cestu sa riešil na porade.
Hlavným problémom je, že prechod pre chodcov nemá kde byť vyvedený. Ak občan ide
z cintorína a prejde po prechode pre chodcov, tak nie je tam žiadny chodník, na ktorý by sa
následne napojil. Ubezpečila prítomných, že sa bude hľadať nejaké riešenie. Prechod
pre chodcov cez hlavnú cestu musí byť napojený na chodník, či z jednej alebo druhej strany, čo
v tomto prípade nie je možné.
Parkovanie pri cintoríne - primátor povedal, že prioritou na nasledujúci rok bude oprava
schodov na cintoríne a bude záležať od toho, aké bude mať mesto finančné prostriedky. Pani
prednostka doplnila, že parkovisko už bolo pred časom vyčistené, takisto aj plocha vedľa
parkoviska, čím sa priestor zväčšil. Ďalej sa prednostka opýtala, či je potrebné, aby schodisko
bolo také široké, ako je v súčasnosti. Upozornila, že bola upravená zeleň popri schodoch, aby
do nich nezasahovala.
Pani Madurkayová povedala, že schody môžu byť aj užšie a radšej využiť plochu na niečo iné.
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Pani Betáková ako kostolníčka tiež povedala, že šírka schodov nemusí byť tak veľká a zábradlie
v strede sa môže preložiť na jeden alebo druhý okraj.
Pani prednostka ubezpečila občanov, že pred realizáciou tejto opravy schodiska bude určite
komunikovať s občanmi časti Dyčka.
Primátor pokračoval a odpovedal ohľadne záhrady pri kultúrnom dome, že si myslel, že pokiaľ
táto záhrada bude mať nového nájomníka, ktorý sa o ňu bude starať a ešte mesto získa nejakých
pár eur za nájom, tak bude všetko v poriadku. Doplnil, že nový nájomca odstúpil od zmluvy.
Primátor uznal, že naozaj je potrebné minimálne dvakrát do roka čistiť tento priestor.
Soňa Madurkayová:
Ešte doplnila ďalší podnet, ktorý sa týkal Gaštanovej ulice. Vysvetlila, že na konci ulice sa
stavia nový rodinný dom a majiteľ nemohol dostať úver, pretože cesta nie je vysporiadaná.
Poprosila primátora, aby sa obrátil na kompetentných a doriešil túto situáciu, lebo sú tam
ďalšie pozemky, ktoré sa tiež môžu odpredať a budúci majitelia môžu mať presne takýto istý
problém.
Imrich Vojtek, vedúci OPČ a SMM MsÚ Vráble potvrdil informáciu pani Madurkayovej, že
pozemky pod Gaštanovou ulicou sú nevysporiadané a vlastnia ich majitelia nehnuteľností.
Jediné možné riešenie je vykúpiť tieto pozemky a zobrať cestu do správy mesta Vráble.
Primátora ubezpečil pani Madurkayovú, že to berie ako podnet na riešenie. Vysvetlil, že určite
mesto bude postupovať takou formou, že osloví všetkých majiteľov nehnuteľnosti pod cestou a
bude sa snažiť s nimi dohodnúť na prevedení tohto majetku na mesto Vráble.
Kosenie starším ľuďom - vedúca sociálneho oddelenia pani Ľubica Černáková zareagovala tým,
že mesto Vráble v súvislosti so starostlivosťou o seniorov, ktorí sú odkázaní sami na seba a
naozaj nemajú nikoho kto by im pomohol, má sociálny program. Zamestnankyne sociálneho
oddelenia chodili po klientoch a zisťovali túto situáciu. Zatiaľ požiadavku z časti Dyčka
neevidujú. Pani Černáková ubezpečila, že v prípade, že by ktokoľvek potreboval takúto pomoc,
nemá nikoho a nevie si poradiť s okolím svojho domu či už v zime alebo v lete, môže sa obrátiť
na oddelenie a postarajú sa o neho. Táto služba je naozaj len pre občanov, ktorí sú osamelí a
nevedia si pomôcť sami.
Peter Polák:
Pýtal sa, aký je problém s chovom hospodárskych zvierat. Zároveň sa spýtal, kde má chovať
takéto zvieratá, keď nie na dedine. Podľa jeho názoru, na dedine sa vždy hospodárske zvieratá
chovali aj chovať budú.
Primátora vedel, že pán Polák je jedným z chovateľov hospodárskych zvierat, na ktorého chodia
sťažnosti od susedov. Povedal, že všetko je to o medziľudských vzťahoch, ale ak sa ľudia
sťažujú na meste a dokonca je to interpelácia poslanca, mesto sa musí tejto problematike
venovať. Primátor vysvetlil, že preňho je ideálny stav pokiaľ si občania chovajú hospodárske
zvieratá, ale v súlade s okolím, v súlade so susedmi. Ak to tak nie je, musí hľadať riešenie na to,
aby tento stav nastal. Mesto nezakazuje občanom chovať hospodárske zvieratá, ale je treba
komunikovať so susedmi, dôjsť k nejakej dohode.
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Soňa Madurkayová:
Pani Madurkayovú zaujímalo, čo bude s budovou bývalej detskej polikliniky, ktorá chátra
v strede mesta. Či sa komunikovalo s vlastníkom tejto budovy?
Ďalšia vec, ktorá ju zaujímala, že mesto už odpredalo veľa svojich nehnuteľností, ale či má
k dispozícii nejaké bývanie ako byt alebo podobné zariadenie ubytovne pre rodiny v prípade, že
sa dostanú do ťažkej situácie, prídu nečakane o strechu nad hlavou. Bývalú ubytovňu, ktorú
mesto vlastnilo a mohla sa použiť aj pre takýto prípad, predalo.
Primátor mesta vysvetlil pani Madurkayovej, že pre mladé rodiny na preklenutie nejakého
obdobia mesto má nájomné byty. Vysvetlil že bude rád, ak mesto bude úspešné pri získavaní
dotácií na výstavbu ďalších takýchto nájomných bytov. Ďalšie plány mesta do budúcnosti sú
dostavať ďalších 24 nájomných bytov. Ak by sa niečo stalo, že by niekomu vyhorel dom alebo
podobné situácie, mesto vie takúto rodinu umiestniť do ubytovne, ktorá je na štadióne
vo Vrábľoch. Samozrejme len dočasne.
Peter Kunkela:
Spomenul ako sa budoval chodník smerom na cintorín z kociek. Tiež navrhol, aby sa tento
chodník vyčistil, obnovil a prípadne doplnil novými kockami. Obyvatelia by ho využívali,
pretože cesta je počas omší a pohrebov dosť frekventovaná, ale aj zničená.
Požiadal o zaradenie do územného plánu, premostenie lašského kanála poza ich humná, aby
sa spoza ich domov mohla spraviť cesta, a následne mohli sprístupniť pozemky ku ktorým sa
inak nedá dostať. V minulosti bo prístup.
Požiadal primátora, či by nebolo možné oplotiť aspoň vysporiadané pozemky za hasičskou
zbrojnicou vzhľadom na to, že tam občania hádžu odpadky a pod. Požiadal, aby mesto zakúpilo
nejaký materiál a hasiči si to oplatia sami.
Primátor odpovedal pánovi Kunkelovi v tom zmysle, že chodník a premostenie kanála si musí
prejsť s vedúcim OŽPaV pánom Ing. Vladimírom Pavlovičom. Prisľúbil, že za hasičskú
zbrojnicu sa príde pozrieť, a potom sa rozhodne, čo sa dá s oplotením spraviť.
Mária Betáková:
Upozornila na výtlk na ceste smerom na Paňu. Upresnila, že v zákrute je táto cesta opravená,
a o niekoľko metrov ďalej je veľká jama. Požiadala o opravu.
Primátor mesta vysvetlil pani Betákovej, že táto cesta patrí NSK, ale upozorní na podnet
a požiada o nápravu.
Mária Mikleová:
Pani Mikleová mala pripomienku k pomníku padlých pri kostole. Požiadala o vyčistenie
a opravu pomníka, ktorý je v súčasnosti pokrytý machom a v zlom stave.
Michal Cikhart:
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Podľa slov pána Cikharta mu chýba informovanosť občanov zo strany investora pri výstavbe
kanalizácie. Vie, že mesto nie je investor kanalizácie, ale mohlo by vstúpiť do rokovania
s investorom. Takisto požiadal o informovanie občanov ohľadom toho, akým spôsobom a kde si
budú môcť vybaviť prípojky na kanalizáciu, či to bude drobná stavba, či bude stačiť
hromadné stanovisko, alebo to musí vybavovať každý občan sám. Povedal, že mu chýba väčšia
informovanosť pri takejto veľkej investícii.
Primátor ubezpečil plán Cikharta, že akceptuje jeho pripomienku, a v čase, keď sa budú môcť
napájať na kanalizáciu, určite mesto dá nejakou formou občanom na vedomie, akým spôsobom
si budú môcť všetko vybaviť.
Peter Kunkela:
Poprosil mesto, aby upozornilo investora kanalizácie na to, aby pri výstavbe nevyhadzoval zem
do jarkov, ktoré sa tým ešte viac zasypávajú. Pri prívalových dažďoch a po zime nebude mať
kde voda odtekať. Je potrebné požiadať zhotoviteľa diela, aby si zem odvážal nikde inde a nie
ňou zahrabal jarky.
Miroslav Vajzer:
Pána Vajzera zaujímalo, či osamelí a starí ľudia na Dyčke budú zvýhodnení pri napojení sa
na kanalizáciu. Či budú zvýhodnení po finančnej stránke, alebo im niekto pomôže
pri zrealizovaní prípojky.
Primátor vysvetlil, že čo sa týka starších občanov, aby sa mohli napojiť na kanalizáciu, mesto
vie spraviť to, že ich nakontaktuje na zhotoviteľa diela. Doplnil, že takýmto spôsobom sa
pomohlo občanom na Hornom Ohaji. Mesto určite nebude dotovať finančne prípojky
na súkromnom pozemku. Občania si tím zveľaďujú a zhodnocujú cenu nehnuteľnosti.
Ďalej ho zaujímalo, ako budú odkanalizované rodinné domy, kde bývajú neprispôsobiví
občania. Či tieto prípojky a napojenie bude hradiť mesto.
Primátor vysvetlil, že v nehnuteľnosti, ktorá patrí mestu, si bude musieť mesto na svoje náklady
spraviť prípojku. Týka sa to len Dyčky 15. Zásada je taká, že každý vlastník si musí
kanalizačnú prípojku spraviť a zaplatiť sám.
Pána Vajzera ďalej zaujímal prístrešok pri dome smútku na Dyčke, teda či ho mesto má
v pláne zrealizovať. Chcel vedieť, či je spravená projektová dokumentácia.
Primátor informoval, že sa pamätá, že táto téma už bola otvorená niekoľkokrát na verejnom
zhromaždení. Prisľúbil, konať v tejto veci.
Primátor na záver všetkým poďakoval za podnety a zhrnul, aké sú jeho hlavné priority na rok
2016 v časti Dyčka. Je to hlavne vysporiadanie pozemkov pod futbalovým ihriskom,
vysporiadanie pozemkov pod hasičskou zbrojnicou, vybudovanie šatní na futbalovom ihrisku,
vybudovanie garáží na hasičské auto, oprava schodiska na cintoríne, doriešenie parkoviska
pri cintoríne.
Primátor ukončil verejné zhromaždenie na Dyčke.
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Vo Vrábľoch dňa 23. 11. 2015
Zapísala: Mgr. Mária Grežová
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