Zápisnica
zo zhromaždenia obyvateľov k návrhu rozpočtu mesta Vráble
pre rok 2016 konaného dňa 25. novembra 2015 v mestskej časti Horný Ohaj
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: Ladislav Pecek
MUDr. Peter Puškár
Jozef Demeš
Milan Mandák
Prítomní občania: 13 občanov
Na úvod primátor mesta Vráble Ing. Tibor Tóth privítal občanov a prítomných na verejnom
zhromaždení v mestskej časti Horný Ohaj k rozpočtu mesta Vráble na rok 2016.
Primátor hovoril o tom, že v roku 2015 časť Horný Ohaj môže byť spokojná.
- Od januára sa podarilo prostredníctvom Povodia Váhu vybudovať na ľavej strane rieky Žitava
v dĺžke asi 300 m sfunkčnenie valu od mosta smerom k mestu Vráble. Dosiahla sa tým
bezpečnosť priestorov, ktoré boli často zaplavované. Primátor doplnil, že predstaviteľov
Povodia Váhu požiadal, aby takúto istú investičnú akciu zrealizovali aj na druhom brehu
rieky Žitavy. Dostal predbežný súhlas od riaditeľa Povodia Váhu, že budú realizovať
prehĺbenie rieky Žitavy a z nánosov vybudujú protipovodňový val aj na pravom brehu rieky
Žitava.
- Primátor ďalej hovoril o 750 výročí v časti Horný Ohaj, ktoré vyšlo veľmi pekne a zároveň
pri tejto príležitosti poďakoval všetkým aktívnym občanom za spoluprácu. Skonštatoval, že
tieto oslavy boli naozaj veľmi dôstojné, na čo sa z rozpočtu mesta finančne prispelo v sume
6.100 EUR. Okrem toho sa spravili aj ďalšie investície, ktoré súviseli s týmito oslavami, ako
vybudovanie parkoviska pri kultúrnom dome, za pomoci aktívnych občanov sa zrealizovala aj
úprava okolia kultúrneho domu.
- Primátor spomenul, že v septembri sa otváralo multifunkčné ihrisko za účasti premiéra Vlády
SR pána Roberta Fica, ktorý na toto ihrisko prispel zo svojej rezervy sumou 40.000 EUR.
Mesto na túto investičnú akciu doložilo 29.000 EUR. Primátor verí, že toto multifunkčné
ihrisko bude využívané občanmi mesta.
- Ďalej občanov informoval o rekonštrukcií materskej škôlky v mestskej časti. Celkové náklady
na túto rekonštrukciu sú vyrátané na 175.000 EUR. Doplnil, že v tomto roku sa realizuje
v sume 62.000 EUR rekonštrukcia strechy, ktorá si to naozaj veľmi vyžadovala po dažďoch.
Doplnil, že predmetom rekonštrukcie bude zateplenie obvodových múrov, výmena
plastových okien, výmena plastových dverí, výmena a rekonštrukcia kúrenia a celkovo
priestorov. Mesto dalo žiadosť na environmentálny fond, ktorý prispieva práve na takéto
aktivity. Týka s to znižovania energetickej náročnosti verejných budov.
- Ďalej primátor informoval občanov, že sa podarilo vybaviť 25.000 EUR na rekonštrukciu
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budovy bývalého MNV pre presťahovanie zbierky, ktorú má Csemadok, a v súčasnosti je
v priestoroch materskej škôlky. Po presťahovaní sa materská škôlka môže rozšíriť.
Primátor hovoril o rozpočte, o tom, že podielové dane sú veľmi dôležitý zdroj príjmov pre mestá
a obce, vysvetlil občanom, ako podielové dane po finančnej kríze začali pomaly stúpať a v roku
2015 je veľký predpoklad, že sa mesto dostane na úroveň roku 2008. Z výsledkov výpočtu
Ministerstva financií SR je pravdepodobné, že v roku 2016 stúpne rozpočet mesta na podielových
daniach viac ako 200.000 EUR. Ďalej primátor informoval prítomných o výške príjmu z dane
z nehnuteľnosti, ktorá je naplánovaná v sume 870.000 EUR. Vysvetlil, že len firmy
v priemyselnom parku platia túto daň vo výške 270.000 EUR. V tomto je dosť výrazný rozdiel
oproti iným obciam, mestám.
Kapitálové výdavky boli do 30. 9. 2015 vyčerpané vo výške 464.000 EUR. Sú to všetko aktivity,
ktoré navyšujú majetok mesta. V roku 2015 mesto nebralo žiadny úver.
Diskusia:
Ladislav Lüley:
Pán Lüley skonštatoval, že po výstavbe kanalizácie sa Krátka ulica neasfaltovala. Bolo vtedy
povedané, že sa bude robiť celá nová. Zaujímalo ho, kedy sa plánuje táto investícia zrealizovať,
vzhľadom k tomu, že cesta je rozbitá.
Primátor odpovedal, že o tom prísľube vie a v zmysle rozpočtov sa bude pokúšať o riešenie.
Alžbeta Zradulová:
Spýtala sa a zároveň zopakovala dlhoročnú požiadavku na prístavbu šatní pre účinkujúcich ku
kultúrnemu domu na ľavej strane od vchodu. Vysvetlila, že kultúrny dom je obmedzený tým, že
priestory na šatne nie sú, a tým sa priestor nemôže adekvátne využívať ako kultúrny stánok.
Podľa pani Zradulovej je potrebné tieto šatne pristaviť.
Primátor hovoril o tom, že tento kultúrny stánok je postavený približne pred 40 rokmi,
Za posledných 12 rokov prešiel rôznymi peknými zmenami. Primátor povedal, že nevie sľúbiť,
že táto investičná akcia sa dostane do rozpočtu na rok 2016. Jediné, čo sa môže pokúsiť, je dať
vypracovať projektovú dokumentáciu, aby sa vedelo, aké náklady môže očakávať. "Viem sľúbiť,
že sa do návrhu rozpočtu dostane vypracovanie tejto projektovej dokumentácie."
Pani Zradulová predložila podnet, ktorý zaznel už niekoľkokrát, a to úprava priestoru
autobusovej zastávky pred domom pani Lisej. Je potrebné opraviť priestor a spraviť odtok vody,
ktorá tam neustále stojí a šoféri vždy ošpliechajú čakajúcich na autobus.
Primátor sľúbil, že na túto investičnú akciu dá spraviť cenovú kalkuláciu, aby vedel koľko
finančných prostriedkov bude treba na opravu. Musí zistiť, koho je pozemok, či mesta alebo patrí
Regionálnej správe a údržbe ciest Nitra, aby vedel, s kým môžeme komunikovať.
Ján Bujalko:
Návrhol, aby v čase, keď sa bude robiť hrádza po pravej strane rieky Žitava smerom k mestu
Vráble, sa zároveň spravila smerom k vinohradom. Hrádzu, ktorá sa vybudovala pri prvej
povodni ako dočasný val, treba od cesty posunúť ďalej aspoň o 1,5 metra, pretože v súčasnosti
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na ceste neustále stojí voda a nemá kde odtekať.
Primátor prisľúbil vyvolanie rokovania s riaditeľom Povodia Váhu, ktorý je naozaj ústretový
a sám si uvedomuje, aká je situácia na Hornom Ohaji. Upozornil, že pri budovaní
protipovodňového valu bude treba vyrúbať aj nejaké stromy. V prvom rade sa bude riešiť pravý
breh rieky Žitavy pri Sadovej ulici. Primátor prisľúbil, že si zapíše tento podnet a bude ho riešiť
a naďalej bude pokračovať v protipovodňových opatreniach.
Imrich Bogyo:
Predložil podnet, ktorý podľa neho by veľmi dobre pomohol prietoku rieky Žitavy aj počas
povodní a to, že treba vyčistiť priestor pod mostom. Je tam veľa nánosov a to zadržiava vodu,
priechodnosť vody nie je dobrá.
Primátor oboznámil prítomných, že počas rokovania s riaditeľom Povodia Váhu, si obaja tiež
všimli, že most treba vyčistiť. Je tam veľa nánosov kamenia a prierez prietoku je užší. Primátor
prisľúbil nápravu.
pani Staňová:
Opýtala sa v akom štádiu riešenia sú cyklistické trasy, o ktorých hovoril primátor v minulom
roku.
Primátor vysvetlil, že cyklotrasy sú iniciatíva, ktorú chce riešiť v rámci celého mesta, ktorá je
hradená z prostriedkov Nitrianskeho samosprávneho kraja. Myšlienka je prepojiť Nitru cez Malý
Cetín, Veľký Cetín, Paňu, cez Dyčku až na Podhajsku. Mesto Vráble sa potom chce
na cyklistický chodník napojiť. Všetko závisí od financií mesta. Na budúci rok to ešte nevidí
primátor reálne, ale koordinuje toto úsilie s Nitrianskym samosprávnym krajom.
Alžbeta Zradulová:
Povedala, že na Hornom Ohaji majú spevokoly, ktoré sa nemajú kde schádzať. Chcela vedieť, či
by sa mohli stretávať v kultúrnom dome Horný Ohaj, alebo im vedenie vie poskytnúť nejaký
priestor, kde sa budú môcť stretávať a nacvičovať. Stretávať by sa potrebovali raz týždenne
alebo, keby priestor bol vo Vrábľoch, aspoň raz za dva týždne.
Primátor prisľúbil, že bude riešiť túto požiadavku.
Pani Zradulová hovorila o dome smútku, ktorý je naozaj v zlom stave. Poprosila primátora
mesta, aby sa tam išiel pozrieť. Naozaj sú potrebné nejaké úpravy. Priestory už nie sú dôstojné.
Primátor si preverí situáciu.
Na záver primátor mesta zopakoval, aké sú jeho hlavné priority do rozpočtu na rok 2016 pre časť
Horný Ohaj a to: pokračovať na protipovodňových opatreniach, rekonštrukcia materskej škôlky
Horný Ohaj, rekonštrukcia budovy bývalého MNV pre priestory Csemadoku.
Poďakoval prítomným za účasť na verejnom zhromaždení a za ich podnety a verejné
zhromaždenie na Hornom Ohaji ukončil
Vo Vrábľoch dňa 25. 11. 2015
Zapísala: Mgr. Mária Grežová
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