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Na úvod primátor mesta Vráble Ing. Tibor Tóth privítal občanov a prítomných na verejnom
zhromaždení vo Vrábľoch k rozpočtu mesta Vráble na rok 2016. Primátor vysvetlil, že príjem z
podielových daní do roku 2008 stúpal, žiaľ následne prišla finančná kríza, ktorá v roku 2010
zasiahla aj Slovensko, keby sme sa prepadli na podielových daniach na sumu 1.673.000 EUR.
V podielových daniach nastal výpadok takmer 600.000 EUR. Potom začal výnos podielových
daní pomaly stúpať. Prítomných ubezpečil, že v tomto roku mesto Vráble dosiahne vývoj
podielových daní v sume 2.370.000 EUR. To znamená, že mesto navýši svoj rozpočet
o 230.000 EUR oproti roku 2014. Prognózy Ministerstva financií SR na rok 2016 sú vo výške
2.570.000 EUR. Primátor povedal, že pokiaľ by nebola prišla finančná kríza, mesto by bolo
omnoho ďalej v investičných akciách a rozvoji.
Informoval občanov o výnose daní z nehnuteľností. V roku 2015 by sa suma mala suma
vo výnose pohybovať okolo 870.000 EUR. Doplnil, že je veľmi dobré to, že v meste sídlia nielen
firmy v priemyselnom parku, ale aj mimo neho, ktoré mestu zaplatia na dani z nehnuteľnosti
okolo 350.000 EUR.
Primátor ďalej hovoril o rozdelení rozpočtu, kde občania môžu vidieť, že bežné výdavky tvoria
najväčšiu položku v rozpočte. Kapitálové výdavky sú vo výške 460.000 EUR, čiže je vidieť, že
o túto sumu stúpol majetok mesta. Je to potešiteľná správa, že mesto dobre hospodári
a zveľaďuje svoj majetok. Transfery pre spoločenské, kultúrne a športové organizácie v roku
2015 neboli naplánované vo veľkej výške, aj napriek tomu, že občania neraz vytýkajú, že mesto
na transfery míňa veľa peňazí. Je to len malá časť z rozpočtu, ktorá sa pre spoločenské, kultúrne,
športové organizácie poskytuje. Väčšia časť finančných prostriedkov je pridelená na bežné
výdavky a kapitálové výdavky. Primátor hovoril o tom, že veľmi váži činnosť kultúrnych,
spoločenských a športových organizácií, ktoré šíria dobré meno nielen v meste, ale aj mimo
mesta.
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V ďalšej časti prešiel na investičná akcie, ktoré sa robili to v priebehu roku 2015:
- Vo svojom úvodnom slove hovoril o časti Dyčke, kde sa začala výstavba kanalizácie, na
ktorú by sa malo napojiť okolo 35 domácností. Výstavba je komplikovaná, vzhľadom na to,
že kanalizácia sa kope až do štvormetrovej hĺbky. Je potrebné vybudovať rôzne prečerpávacie
stanice, ktoré túto investíciou predražujú. Je to investícia Západoslovenskej vodárenskej
spoločnosti Nitra a nie mesta Vráble. Primátor doplnil, že mesto dostalo prísľub od vedenia
Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti na pokračovanie výstavby kanalizácie aj v roku
2016.
- V časti Horný Ohaj bolo v tomto roku realizovaných viacej akcií z rozpočtu mesta.
Vybudovalo sa multifunkčné ihrisko, na ktoré prispel zo svojej rezervy sumou 40.000 EUR
predseda vlády Slovenskej republiky. Mesto na multifunkčné ihrisko poskytlo z rozpočtu
29.000 EUR. Už v súčasnosti toto ihrisko slúži občanom mesta. V Hornom Ohaji bola
zrealizovaná investícia na ochranu obyvateľov a ich majetku vybudovaním protipovodňovej
hrádze na ľavej strane rieky Žitavy v dĺžke 300 m. Investícia bola financovaná z prostriedkov
Povodia Váhu. Primátor informoval o prísľube na pokračovanie protipovodňových opatrení aj
po pravej strane rieky Žitava na budúci rok. V Hornom Ohaji boli za účasti mesta a aktívnych
občanov zorganizované veľmi pekné oslavy 750 výročia prvej písomnej zmienky o obci Aha.
V rámci osláv sa z prostriedkov mesta upravilo okolie kultúrneho domu, vybudovalo sa
parkovisko pri kultúrnom dome. Primátor pokračoval, že v súčasnosti na Hornom Ohaji
prebieha rekonštrukcia materskej škôlky, konkrétne oprava strechy, ktorá bola už vo veľmi
zdevastovanom stave. Bude sa pokračovať opravou fasády, zateplením, výmenou okien
a vodoinštalacie. Celkový objem prác je vo výške 170.000 EUR. Mesto požiadalo
environmentálny fond v rámci znižovania energetickej náročnosti budov o dotáciu, ktorú
s veľkou pravdepodobnosťou dostane. Primátor prítomných informoval, že z rezervy
predsedu Vlády SR bola pridelená suma 25.000 EUR na rekonštrukciu budovy bývalého
MNV, ktorá sa bude využívať ako priestor na uloženie a sprístupnenie historických artefaktov,
ktoré vlastní Csemadok.
- Vo Vrábľoch boli tiež realizované investičné akcie z rozpočtu mesta. Mesto dostalo dotáciu
100.000 EUR na opravu strechy na ZŠ s MŠ Lúky, ktorá bola vo vysoko havarijnom stave.
Mesto na ňu prispelo sumou 35.000 EUR. Mesto z vlastných zdrojov realizovalo
rekonštrukciu palubovky v telocvični T18. Realizovala sa výmena okien a oprava vonkajšej
fasády na Archíve vín, oprava strechy na Materskej škôlke na Hlavnej ulici, kde sa tak isto
investovalo aj do rekonštrukcie kotolne. Vymenili sa kotle, ktoré už boli staré viac ako 40
rokov. Výmena podlahy v triede Anjelik v Materskej škôlke Lúky, vybudovanie novej
práčovne v tejto materskej škôlke. V telocvični T18 došlo k výmene vodovodnej prípojky
teplovodného kanála, výmene dlažby na dome smútku vo Vrábľoch, vybudovanie chodníka
na Ulici 1. Mája.
Primátor hovoril, že niečo sa podarilo a niečo sa nepodarilo v tomto roku zrealizovať, ale často sú
požiadavky občanov orientované na také problémy kde mesto Vráble nie je kompetentné ich
riešiť. Napriek tomu sa mesto snaží kontaktovať príslušné organizácie a inštitúcie, aby spravili
nápravu tak, aby občania boli spokojní. Primátor ďalej informoval, že mesto vstúpilo
do rokovania s architektom Hrozenským, ktorý vypracoval projekt pre plaváreň na Spojenej škole
Nitra. Má vypracovať projekt plavárne v časti Horný Ohaj. Táto architektonická štúdia stála
6.000 EUR a v blízkej dobe bude odprezentovaná pred občanmi. Primátor vysvetlil, že sa bude
čakať na výzvu z eurofondov, poprípade rokovať s firmami v priemyselnom parku
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na spolufinancovaní.
Diskusia:
Mária Hegedüšová:
Poukázala na veľmi zlý stav vozovky na Hliníkovej ulici. Už niekoľkokrát interpelovala tento
problém, ale vždy to stroskotalo na nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte. Na ceste sú
veľké jamy a pre občanov, ktorí chodia na bicykli, je to veľmi nebezpečné.
Veľmi nebezpečné pre peších je vychádzanie z cesty, teda z chodníka od Veposu po pohostinstvo
Pod orechom. Je tam dosť veľká jama bolo by dobré urobiť chodník, aby občania vedeli bezpečne
prejsť. Nebezpečná situácia je aj na Cintorínskej ulici pre starších ľudí na bicykloch.
Primátor vysvetlil, že v rozpočte mesta je každý rok naplánovaných 25.000 EUR na riešenie
výtlkov a každý rok sa snaží mesto ich riešiť tak, aby boli najzávažnejšie opravené.
Na Hliníkovej ulici je najväčší problém s kanalizačnými prípojkami. Primátor prisľúbil, že
v rámci rozpočtu sa bude snažiť hľadať riešenie, ale v prípade, že by sa mala opravovať celá
ulica, vyšlo by to veľa peňazí.
Čo sa týka vychádzania peších, je potrebné sa na miesto ísť pozrieť, poprípade s pani
Hegedüšovou odkonzultovať, ako si predstavuje nápravu.
Peter Trubíni:
Požiadal o vybudovanie chodníka na Štúrovej ulici smerom na Žitavu po pravej strane.
Primátor odpovedal v tom zmysle, že mesto má vypracovanú projektovú dokumentáciu. Všetko
bude závisieť od finančných možností mesta. Táto investícia je rádovo okolo 45.000 EUR.
Primátor hovoril o tom, že pokiaľ by sa rozpočet mesta takto dobre vyvíjal, dá sa predpokladať,
že chodník v nasledujúcich rokoch bude vybudovaný.
Andrea Legátová:
Prvý podnet sa týkal VZN mesta Vráble, kde sa určuje výška dotácie pre školy a školské
zariadenia na území mesta Vráble. Pôvodné VZN mesta Vráble č. 9/2009 vychádzalo z tzv.
reálneho počtu žiakov v školskom klube. Toto VZN sa menilo niekoľkokrát a najnovšie platí VZN
č. 13/2015. V tomto VZN výpočet vychádza z tzv. potencionálneho počtu deti v školskom klube
teda z celkového počtu žiakov v škole. Pani Legátová poukázala na to, že je znevýhodnená oproti
predošlému VZN č. 9/2009, kedy sa vychádzalo z reálneho počtu žiakov v školách a školských
zariadeniach. Teraz to pre ZŠ I. znamená, že jej podľa nového VZN pre školu príde o 31 EUR
na žiaka menej, ale náklady stále stúpajú. Pani riaditeľka navrhla vychádzať pri výpočte
z reálneho počtu žiakov v školskom klube.
Pani Legátovú zaujímalo v akej fáze je realizácia dopravnej situácie medzi základnými školami
na Levickej ulici. Rodičov, ktorí vozia deti do školy je stále viac. Stoja na oboch stranách cesty a
dokonca na odstavenom pruhu. Na tejto ceste vždy ráno nastávajú život ohrozujúce situácie.
Kompetentní už situáciu riešili, s tým, že sa využije prístupová cesta pri škole, ktorá je
v súčasnosti v dezolátnom stave a ktorá je naozaj potrebná pre prístup hasičov alebo rýchlej
zdravotnej služby. Zároveň sa pani Legátová spýtala, či je takto navrhované riešenie ešte
aktuálne.
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Tretí podnet pani Legátovej bol, či aj ZŠ I. bude zaradená do investícií znižovania energetickej
náročnosti v rámci projektov financovaných z európskych fondov. Táto škola od roku 2010 až
2011 vymenila väčšiu časť okien, ale na väčšie investície nemá. Je potrebné dokončiť výmenu
okien a zateplenie obvodových stien školy, rekonštrukciu strechy.
Primátor odpovedal pani riaditeľke, že v prípade výzvy sa mesto pokúsi získať finančné zdroje
na zníženie energetickej náročnosti pre ZŠ I. V minulosti mesto realizovalo zateplenie už dvoch
základných škôl. Primátor pozitívne ohodnotil snahu súčasnej pani riaditeľky aj bývalej pani
riaditeľky, ktoré veľa investovali do školy. Uznal, že je potrebné dokončiť výmenu okien
a budovu zatepliť. V prípade, že bude výzva na eurofondy mesto bude pripravené aj projektovou
dokumentáciou.
Čo sa týka dopravnej situácie pri základných školách, primátor prisľúbil, že zvolá rokovanie
s vedúcim životného prostredia a výstavby, ako je mesto projekčne pripravené na riešenie
situácie. Pani riaditeľke povie viac, počas už dohodnutého rokovania ohľadom rozpočtu mesta
na rok 2016 pre ZŠ I.
Vysvetlil pani riaditeľke, že si uvedomuje nespravodlivosť VZN mesta Vráble 13/2015, bude sa
nad tým zamýšľať, v rámci príprav rozpočtu na nasledujúci rok zváži možnosti.
Anna Vojteková:
Pani Vojtekjová hovorila o problémoch ľudí na vozíčku. Povedala, že chodníky na sídlisku Lúky
sú v dezolátnom stave, najmä v súčasnom počasí, keď sú zapadnuté lístím, majú občania na
vozíčku a mamičky s kočíkmi problém prejsť. V najhoršom stave je chodník od OD Jednota po
Tesco, potom chodník za 90-bytovkou.
Ďalej sa pani Vojteková vyjadrila, že primátorovi drží palce vo vybudovaní plavárne, ktorá je
potrebná v meste.
Pani Boďová:
Pani Boďová sa opýtala, v akom štádiu je kanalizácia na Ulici 1. mája.
Primátor odpovedal, že mesto má spravenú projektovú dokumentáciu, ktorú dalo vypracovať
v roku 2014. Náklady pred verejnou súťažou na vybudovanie kanalizácie sú v sume
200.000 EUR. Uvedomuje si, že je dôležité, aby v meste boli odkanalizované aj zvyšné rodinné
domy, ktoré nie sú ešte odkanalizované. Tento problém sa týka desiatich nehnuteľnosti. Primátor
vysvetlil, že teraz je veľkou prioritou v rámci výstavby kanalizácie časť Dyčka a v prípade tejto
dostavby prídu na rad aj takéto drobnosti. Sú to veľmi veľké náklady na jeden rodinný dom.
Primátor prisľúbil, že určite sa bude tomuto problému zaoberať s tým, že bude hľadať aj iné
zdroje dobudovanie kanalizácie na Ulici 1 mája.
Jozef Kováč:
Spýtal sa, čí je pozemok od plotu rodinného domu po cestu. Bolo mu povedané, že je to mestské.
Podľa pána Kováča si každý na tomto priestranstve robí, čo chce. Buď tam parkuje alebo si to
betónuje. Zaujímalo ho, že či občanom na takéto úkony dáva povolenie mesto.
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Vyznačený pruh pre cyklistov na chodníku. Podnet predložený aj v minulom roku.
Predložil sťažnosť občianky, ktorá hovorí, že si je treba vyskúšať ísť kočíkom po chodníku
na Levicej ulici smerom na štadión. Potom kompetentní budú vedieť kde je tam problém.
Primátor odpovedal, že chodník k štadiónu je 1,8 kilometra. Sám si ho prešiel a má veľmi dobrý
prehľad o stave chodníka. Skonštatoval, že v meste sa opravil chodník pri rýchlom občerstvení
Feri, kde situácia bola najhoršia. Chodník na Ulici 1. mája ako smerom k autobusovej stanici
po ľavej strane bol tiež opravený. V rámci finančných možností mesta mesto postupuje tak ako sa
dá. Tak isto boli spravené 4 bezbariérové prechody na Levickej ulici.
Čo sa týka cyklistických chodníkov mesto stále nemá súhlas od Slovenskej správy ciest ako
vlastníka tejto nehnuteľnosti. Situáciu nepovažujú za dostatočne nebezpečnú vzhľadom
na premávku aká tam je.
Pánovi Kováčovi primátor odpovedal, že si veľmi dobre uvedomuje jeho situáciou so státím vody
pri jeho nehnuteľnosti, ktorú tu predložil už niekoľkokrát. Primátor hovoril, že chcel aby sa
do verejného zhromaždenia tento problém odstránil, žiaľ sa to nepodarilo stihnúť. Vysvetlil, že
problém nastal v čase, keď si občania začali zasypávať jarky a voda nemala kde odtekať. Tento
problém sa týka celého mesta a jeho oboch mestských častí. Primátor si nevie predstaviť ako
mesto donúti občanov tieto jarky opäť prehĺbili a sfunkčniť. Sľúbil, že spraví všetko pre to, aby
sa situácia pri pánovi Kováčovi vyriešia.
Marián Libiak:
Opýtal sa ako bude vyzerať rozpočet v oblasti športu na budúci rok. Hovoril o tom, že dlhé roky
robil funkcionára vo futbalovom klube, a dnes - po reštrukturalizácií - sa stalo, že FK Spartak
Vráble hrozí prepad o súťaž nižšie. Takisto ho zaujímalo, či sa v rozpočte mesta myslí aj
na vrátenie veľkého volejbalového turnaja, na ktorý pred rokmi chodili ligové špičky. Ďalej ho
zaujímalo, či mesto vie nájsť alebo nadviazať spoluprácu aj v hádzanej.
Primátor odpovedal, že v rozpočte na rok 2015 sa nepodarilo schváliť sumu, ktoré bola potrebná.
Návrh rozpočtu na rok 2016 už obsahuje plánovanú čiastku pre šport.
Pán Rak:
Hovoril o ceste, ktorá je medzi bytovkami a na Kollárovej ulici ako sa ide na Horný Ohaj. Je to
cesta, ktorú už 30 rokov nikto neopravil a patrí Slovenskému pozemkovému fondu. V súčasnosti
sú tam veľké výtlky a pri poslednej bytovke je jama v hĺbke 30 cm. Pána Raka zaujímalo, či by
bol problém zariadiť, aby cesta patrila mestu. V zimných obdobiach nikto neodmieta sneh
na tejto ceste.
Primátor odpovedal, že si pôjde pozrieť túto situáciu s kolegom z oddelenia životného prostredia
a výstavby. Spoja sa s pánom Rakom, aby popísal situáciu a problém, ktorý tam je. Primátor
vysvetlil, že riešenie by bolo rokovať so Slovenským pozemkovým fondom o dlhodobom
prenájme pozemku pokiaľ sa nevysporiada, a potom mesto môže robiť údržbu aj tejto
komunikácie.
Jozef Kováč:
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Predložil svoju opakovanú prosbu aby mesto spravilo niečo s parkovaním áut pred jeho
nehnuteľnosťou na Levickej ceste. Stáva sa mu, že sa nevie dostať do svojho domu.
Primátor odpovedal, že tento problém rieši vyhláška Slovenskej republiky. Ak sa stane takáto
situácia pán Kováč musí zavolať štátnu políciu, ktorá môže takýto priestupok riešiť.
Anna Vojteková:
Pani Vojteková sa opýtala, či sa na poliklinike zo zadnej strany bude stavať domov sociálnej
starostlivosti a ak nie, aby sa opravil prístup vo dvore k výťahu. Prístup je v zlom stave, teda
chodník a cesta je vo veľmi zlom stave. Občania na vozíčku majú problém prejsť.
Primátor odpovedal, že za poliklinikou sa bude stavať dom sociálnej starostlivostí zhruba pre 40
klientov. Zbúrali sa garáže čo bola prvá fáza výstavby. Vysvetlil, že zatiaľ nemá zmysel
opravovať komunikáciou vzhľadom k tomu, že na stavbu budú jazdiť nákladné autá. Mesto je
predbežne dohodnuté s investorom, že dôjde aj k úprave komunikácie a prístupu k poliklinike.
Mária Hegedüšová:
Mala výhradu k poslednému číslu dvojtýždenníka Naše Vráble, kde bol rozhovor s učiteľkou
Bartekovou. Pani učiteľka hovorila hovorovou rečou, ale podľa pani Hegedüšovej je v novinách
potrebné používať spisovnú slovenčinu.
Šéfredaktorka novín pani Dóriová odpovedala, že pani Barteková nemala výhrady k článku.
Jozef Radošický:
Pána Radošického zaujímalo, či mesto plánuje do budúcnosti vytvoriť kanceláriu prvého
kontaktu. V súčasnosti sú priestory bývalej cukrárne prázdne a bol by rád, keby sa v ďalšom
volebnom období kancelária prvého kontaktu vyriešila.
Primátora odpovedal, že s budovou mestského úradu sa plánuje veľká rekonštrukcia, ktorá je
zameraná na znižovanie energetickej náročnosti. Mesto je projekčne pripravené na túto výzvu
z eurofondov. Povedal, že projektová dokumentácia na kancelária prvého kontaktu je spravená
na priestor pred veľkou zasadačkou v súčasnej šatni.
Ing. Juraj Čokyna, vedúci oddelenia oranizačného a správneho MsÚ uviedol, že hlavný problém
je v zadefinovaní, čo je vlastne kancelária prvého kontaktu. Mala by byť v priestoroch šatní
pred veľkou zasadačkou a malo by to byť iba "o dvoch úradníkoch". Je otázka, či by mala takáto
kancelária význam. Nie je to jednoduchá téma, netýka sa iba investícií, ale aj princípu, čo chceme
mať v kancelárii prvého kontaktu.
Pani prednostka doplnila, že touto myšlienkou sa zaoberá s kolegami zhruba dva až tri roky.
Zo začiatku bolo mesto v rokovaní s Daňovým úradom, kde bol prístup, že by mohli mať
zriadené jedno pracovisko. Predstava bola taká, že by sa na jedno miesto dal nielen Daňový úrad,
ale aj poisťovne ako je Sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne a z mesta by sa tiež vyčlenili
nejaké činnosti. Následne sa prijala iná koncepcia na riešenie daňových úradov a táto myšlienka
skončila. Preto sa prehodnotil tento zámer a rozhodlo sa dostať do rozpočtu finančné prostriedky,
ktoré plynuli z prenájmu. Táto myšlienka je stále živá a pracujeme sa na nej.
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Primátor sa ďakoval občanom za ich podnety, za účasť na verejnom zhromaždení a verejné
zhromaždenie vo Vrábľoch ukončil.

Vo Vrábľoch dňa 26. 11. 2015
Zapísala: Mgr. Mária Grežová
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