Zápisnica
zo zhromaždenia obyvateľov k návrhu rozpočtu mesta Vráble pre rok 2018
konaného dňa 24. októbra 2017 v mestskej časti Dyčka
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Ing. Juraj Čokyna, vedúci OOaS
Mgr. Eva Dóriová, novinárka Naše Vráble
Ing. Juraj Sojka, konateľ Vepos spol. s r. o.
Ing. Róbert Chudý, hlavný kontrolór mesta Vráble

Poslanci MsZ vo Vrábľoch:
Mgr. Branislav Bányi
Jozef Demeš
Ladislav Pecek
Prítomní občania:

25 občanov

Primátor privítal občanov mestskej časti Dyčka na verejnom zhromaždení. Podotkol, že
prednostka mestského úradu sa nedávno vrátila zo stretnutia Asociácie prednostov
s informáciou, že mesto Vráble je možno jediné, ktoré zvoláva zhromaždenie občanov
k rozpočtu. Ostatné mestá zvolávajú občanov len podľa aktuálnej potreby. Doplnil, že okrem
témy rozpočtu je toto priestor aj na vydiskutovanie si ďalších problémov, ktoré občania majú.
Následne občanov informoval o vývoji príjmu mesta z podielových daní od roku 2008
do roku 2017. Súbežne sa premietali na plátne grafy, na ktorých bol zaznamenaný vývoj
príjmu podľa jednotlivých rokov. V roku 2010 malo mesto výpadok na strane príjmu
vo výške 600.000 €. V roku 2016 bol nárast príjmu oproti roku 2015 o 300.000 €. Keďže
údaje v roku 2017 sú k dispozícii k 30. 9. 2017, tak už podľa toho je vidieť, že v tomto roku
dôjde k nárastu približne o 210.000 €. Tento trend nárastu príjmu z podielových daní by mal
podľa údajov z Ministerstva financií SR pokračovať. Analýzy na nasledujúcich päť rokov
hovoria, že by mali stúpať každoročne o 7 % - 8 %, čo predstavuje cca. 240.000 €. Určité
prostriedky z týchto príjmov pôjdu na bežné výdavky, napr. na nárast miezd, na školstvo.
Približne polovica bude vyčlenená na rozvojové projekty. Na vývoji dane z nehnuteľností je
vidieť určitú vyrovnanosť v rokoch 2015 a 2016. Na rok 2017 je predpokladaná suma
911.000 €. Táto čiastka predstavuje nárast príjmov o 30.000 €. Je dôležité dodať, že sa
nezvyšovala sadzba dane. Nárast je spôsobený tým, že sa budujú nové nehnuteľnosti a firmy
a preto je predpis dane vyšší.
Primátor vysvetlil občanom, že rozpočet mesta sa delí na bežné výdavky, finančné operácie
a kapitálové výdavky. Bežné výdavky predstavujú cca. 60 % rozpočtu. Finančné operácie,
resp. dlhová služba mesta Vráble je aktuálne na úrovni 6 %, pričom zákonom stanovená
maximálna výška dlhovej služby je 25 % v príslušnom roku. Do budúcna to znamená
možnosť prijatia ďalšieho úveru na realizáciu pripravovaných projektov. Kapitálové výdavky
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sú vo výške 34 % mestského rozpočtu, tam sú zahrnuté rozvojové projekty. Medzi občanmi
často rezonuje téma transferov organizáciám, ktoré pôsobia v meste. Primátor uviedol, že je
dôležité podporovať občianske združenia, nakoľko sú hybnou silou v našom meste. Nejedná
sa pritom o veľkú časť z rozpočtu mesta. Na spoločenské organizácie sú vyčlenené
prostriedky, ktoré predstavujú 0,53 % rozpočtu, na kultúru 0,52 % a na šport
2,38 %. Spolu to tvorí cca. 3,5 %, čo predstavuje rádovo niekoľko desiatok tisíc eur.
Zámerom primátora je naďalej podporovať organizácie, ktoré sú aktívne a pre život v meste
sú dôležité.
V roku 2017 prebiehala v mestskej časti Dyčka výstavba kanalizácie. Západoslovenská
vodárenská spoločnosť investovala zo svojho rozpočtu ďalších 200.000 €. V roku 2015
a 2016 investovali finančné prostriedky zhodne vo výške 300.000 €. Za posledné roky je to
spoločne 800.000 €, ktoré ZsVS investovala do kanalizácie v tejto mestskej časti, čo znamená,
že Dyčka by mala byť úplne odkanalizovaná. Uviedol, že podrobnejšie informácie
k jednotlivým štyrom etapám podá prednostka úradu. Z mestských financií bolo postavené
preklenutie medzi Domom smútku a kostolom. Občania sa podieľali na tejto investícii
pri výbere architektonickej štúdie. Primátor zhodnotil, že sa vybralo dobré riešenie ako
z funkčného tak aj z estetického hľadiska. Upravili sa priestory Domu smútku, nakoľko bol
rozšírený vstup zo zadnej strany a zrekonštruovali sa toalety. Zároveň boli zrekonštruované
areálové rozvody vody a vymenené brány. Upravil sa kultúrny dom pred oslavami
650. výročia obce – maľovka, úprava schodov. Občania Dyčky žiadali viackrát detské ihrisko.
Dlhšiu dobu boli umiestňované na ihrisko len staršie prvky. V tomto roku boli vymenené
za nové. V mestskej časti prebehlo dôstojné slávenie výročia obce. Primátor pripomenul, že si
spomína, ako prišli občania so scenárom, do ktorého boli zapojené organizácie pôsobiace
v tejto mestskej časti. Následne bol rád, že sa podarilo nájsť potrebné finančné prostriedky
a verí, že sa dlho bude spomínať na oslavy 650. výročia obce.
Investovalo sa samozrejme aj v Hornom Ohaji a hlavne vo Vrábľoch. Na tento rok sa
v zozname investičných akcií nachádza zatiaľ 81 investičných akcií. Každú z nich je potrebné
pripraviť projekčne, zabezpečiť verejné obstarávanie, podpisy zmluvy, sledovať samotnú
stavbu, vybaviť kolaudáciu a následne odovzdať stavbu do správy. Preto je rád, že dvaja
zamestnanci mestského úradu na investičnom oddelení zvládajú napĺňať plán investícií.
Na základe verejných zhromaždení sa následne spracujú úlohy. Primátor pripravil odpočet
úloh z minuloročného zhromaždenie v tejto mestskej časti.
Alena Miháliková
Požiadavka na vystúpenie kapely BlackBand.
Táto požiadavka bola splnená v rámci osláv 650. výročia obce.
Magdaléna Szabová
Odstránenie kamienkov z konca Dlhej ulice po stavbe kanalizácie.
V danom čase boli kamienky odstránené. Možno je dnes situácia podobná, nakoľko firma
pokračuje v prácach a na danom mieste má sklad materiálu. Priebežne je žiadaná o to, aby
udržiavala poriadok.
Požiadať ŽSR o väčšiu starostlivosť železničnej stanici na Dyčke.
Na základe požiadavky bola odoslaná výzva ŽSR. Následne boli vyčistené priestory stanice,
odstránené omietky, priestory zadebnené plechmi.
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Alena Blaškovičová
Poukázala na problém so zámkovou dlažbou na chodníku po stavbe kanalizácie.
Splnené. Problém bol odstránený firmou, ktorá realizovala stavbu kanalizácie.
Mária Betáková
Prístrešok pri Dome smútku.
Investícia sa realizovala v roku 2017, celková výška sa pohybovala na úrovni 85.000 €.
Oprava schodov na cintoríne.
V roku 2017 sa uprednostnila realizácia prístrešku, táto položka sa môže zvážiť pri tvorbe
rozpočtu na rok 2018.
Označenie zákazu vstupu pre psov na cintorín.
Splnené.
Opíliť stromy pri lávke.
Splnené.
Na konci Vrábeľskej ulice oproti Vašíčkovým po daždi stojí voda.
Primátor predstavil plán, podľa ktorého, až keď sa skončia všetky práce súvisiace
s realizáciou kanalizácie, bude staviteľ vyzvaný, aby to napravil do pôvodného stavu. Ak by
bolo potrebné spolufinancovania zo strany mesta, tak by mesto bolo ochotné pristúpiť aj
na tento variant.
Ivan Ovsenák
Zarastený chodník od Tesca smerom na Horný Ohaj, a taktiež z Dyčky do Vrábeľ.
Chodník sa priebežne čistí. Ak by sa tak nedialo, treba na to upozorniť.
Peter Kunkela
Realizácia protipovodňových opatrení, oprava rigola cez Dyčku.
Primátor vysvetlil, že na túto tému komunikuje priebežne s riaditeľom Povodia Váhu,
p. Vargom. Aktuálne všetky svoje zdroje sústreďujú na výstavbu Jaguar Landrover, preto
nesľúbil, že by sa vyčistil rigol od mostu, kde končí Hasičská ul. smerom k Žitave. Keď sa
začne, tak sa začne od Žitavy, kam sa vedia dostať so svojimi mechanizmami.
Následne sa primátor verejne ospravedlnil p. Ovsenákovi, že sa mu nepodarilo s ním stretnúť,
aj keď mali dohodnuté stretnutie. Jeho podnet sa týkal rigolu pri p. Bogyovi. Prisľúbil mu
stretnutie, kde sa bude hľadať riešenie tohto problému.
Ladislav Ovsenák
Osadiť verejné osvetlenie pri bytovke.
Splnené.
Stanislav Husár
Nedostatok informácií pre občanov ako postupovať pri napájaní na kanalizáciu.
Z 38 podaných žiadostí bolo 16 vydaných povolení. Bližšie informácie doplní prednostka
úradu.
Zameniť detské ihrisko na futbalovom štadióne za nové.
Splnené.
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Prepadnutá kanalizácia na Vrábeľskej ulici.
Splnené.
Nové brány na cintoríne.
Splnené.
Imrich Matis
Osadenie dopravného zrkadla na roh Parkovej ul. a Lúčnej ul.
Zrkadlo je objednané, do konca mesiaca by sa malo osadiť. Čo sa týka požiadavky osadenia
retardérov, nachádza sa tam označenie STOP. Dopravné zrkadlo by malo byť z toho dôvodu
dostatočné.
Ľuboš Blaškovič
Zakúpenie nového inventáru do KD Dyčka.
Splnené.
Peter Kunkela
Podpora pri oslave 650. výročie obce.
Splnené. Boli poskytnuté finančné prostriedky vo výške cca. 10.000 €.
Primátor následne pokračoval plánmi na budúci rok v mestskej časti Dyčka. Prvoradou
snahou je dotiahnuť všetky štyri vetvy kanalizácie tak, aby boli skolaudované a prebraté
vodárenskou spoločnosťou. Teda, aby sa 142 prípojok, ktoré boli naprojektované, mohlo
napájať. Mestu sa podarilo dohodnúť s majiteľmi pozemkov pod ihriskom. Bola uzatvorená
zmluva o prenájme. Vlastníci súhlasili s výstavbou investičnej akcie, na ktorú už má mesto
stavebné povolenie a určitú sumu vyčlenenú na realizáciu v rozpočte. Z verejnej súťaže vyšiel
víťazný návrh s vyššou sumou. Rozdiel cca. 35.000 € bude potrebné dať do budúcoročného
rozpočtu, aby sa výstavba šatní mohla zrealizovať v plnom rozsahu. Ďalšou položkou je
dobudovanie garáží pre autá vedľa hasičskej zbrojnice, kde sa nachádza pripravený priestor.
Stavebné povolenie už má mesto vydané, zároveň bola podaná žiadosť na Ministerstvo vnútra
SR, kde sa mesto pokúsi získať polovicu finančných prostriedkov. Druhá polovica by bola
investovaná z vlastných zdrojov, aby sa podarilo splniť dávny sen hasičov. Priebežne sa
pracuje na zabezpečení mimorozpočtových zdrojov. V súčasnosti sa pripravuje projektová
dokumentácia na cyklotrasu, ktorá spojí mestskú časť Dyčka s priemyselným parkom a môže
sa v nej pokračovať smerom na Horný Ohaj. To je ale až piata etapa, kde sú problémy
s vlastníckymi vzťahmi. Prvé dve etapy sa týkajú mestskej časti Dyčka. Touto cyklotrasou sa
naviaže na cyklotrasu medzi Nitrou a Vrábľami, ktorá bude končiť práve na Dyčke.
Cyklotrasa pôjde po ľavom brehu rieky Žitava, prejde sa pod most cesty I. triedy a napojí sa
na jestvujúci chodník smerom na Horný Ohaj. Na tomto úseku by mala vzniknúť aj lávka
cez rieku Žitava. Celková investícia sa pohybuje vo výške cca. 80.000 €. Nedávno sa robila
na Dyčke obhliadka cesty od železničnej trate po cintorín. Plánuje sa potiahnuť táto cesta
novým asfaltom. Celková cena tejto investičnej akcie by sa mala vyšplhať do výšky cca.
18.000 €.
Prednostka mestského úradu vysvetlila v akom štádiu sa nachádza budovanie kanalizácie
v mestskej časti Dyčka. Celková realizácia budovania kanalizácie je rozdelená na štyri etapy.
Prvá etapa zahŕňa časť Lúčnej ul., od lavičky po Hasičskú ul., Hasičská ul. a Vrábeľská ul.
celá. Tento úsek je daný do prevádzky. Občanom, ktorí požiadali o zriadenie kanalizačnej
prípojky – ohlásenie drobnej stavby, bol vydaný zo strany mesta súhlas na výstavbu. Celkový
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počet projektovaných prípojok bolo 38 a ku dňu verejného zhromaždenia bolo vydaných 16
povolení. Jedná sa o bezproblémový úsek. Na druhom úseku od Hasičskej ul. smerom
k ihrisku, druhá časť Lúčnej ul., Parková ul. a Gaštanová ul. prebehla 8. septembra 2017
kolaudácia, ktorá nie je ešte ukončená z dôvodu, že prebieha úradná skúška čerpacej stanice
č. 3, ktorá vyplynula z nových zákonných postupov. Preto ešte nie je možné vydávať
povolenia. Podľa predbežných odhadov by sa to malo ukončiť o jeden až dva mesiace.
Následne sa budú môcť vydávať potrebné súhlasy. Na treťom úseku, ktoré realizovala ZsVS,
t. j. Dlhá ul. od autoservisu po obchod s potravinami, bola vykonaná kolaudácia 8. augusta
2017, ale taktiež ešte nebola ukončená. Preto sa nemôže vydávať súhlas na kanalizáciu.
V súčasnosti prebieha posledná etapa. Po jej ukončení by mala byť odkanalizovaná celá
mestská časť Dyčka.
Diskusia
p. Husár
V reakcii na tému kanalizácie povedal, že v lete tu bol s prednostkou námestník vodární, ktorý
povedal, že ľudia môžu začať kopať prípojky. Už dva mesiace má rozkopaný dvor, lenže
napojiť sa nemôže, lebo mu do Vrábeľskej uličky chýbajú dva metre. Vyjadril znepokojenie
z toho, ako ZsVS postupuje a že celý proces sa príliš naťahuje.
Prednostka
Informovala, že zhotoviteľ je zaviazaný skončiť s prácami do 31. 12. 2017. Na základe
informácií, ktoré dostala, došlo k zmene zákonných noriem, ktoré predlžujú proces
kolaudácie. Mesto nemá možnosti ako tento proces urýchliť.
p. Ovsenák
Pripomenul, že začiatkom leta sa opravoval chodník do Vrábeľ. Z vrábeľskej strany sú
na chodníku pri parku Žitava veľké výmole. Mohlo by sa to zaliať asfaltom. Veľa občanov
Dyčky chodí stadiaľ. Raz sa to už opravovalo, ale treba sa nato pozrieť a spraviť to poriadne.
Na Dyčke sa spravil pekný chodník pre chodcov, ktorí využívajú cyklisti ako diaľnicu a chodci
sa musia uhýbať. Ani raz nevidel za posledné tri roky Mestskú políciu, žeby to kontrolovali.
Na margo prípravy cyklotrás sa spýtal, či to znamená, že na ceste bude vyčlenený pás.
Primátor
Odpovedal kladne, na ceste sa vyčlení pás. Z Vrábeľ, resp. z Dyčky sa bude dať dostať
bezpečne až do Nitry cez Paňu, atď. Na cyklotrasu, ktorá sa bude stavať u nás, by sa využil už
jestvujúci chodník, ktorý by sa rozšíril, aby to vyhovovalo potrebným parametrom. Následne
by sa spravila cesta, ktorá sa pokazila pri robení kanalizácie, pri Marekovi Bogyovi. Tam by
sa to napojilo na jestvujúci chodník, ktorý bol realizovaný v roku 2007. Plynule by sa prešlo
až k lávke, kde by sa na korune hrádzi postavil ďalší úsek. Pôjde o reálne rozšírenie chodníka,
ktorý má dnes šírku 1,2 metra.
p. Ovsenák
Vyjadril sa k pripravenej cyklotrasy smerom na Nitru, že to nepredstavuje žiadnu výhru
pre občanov.
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Primátor
Tiež doplnil, že mal iné predstavy o tejto cyklotrase. Dokonca informoval, že sa malo
pokračovať aj na Podhájsku. Reálne sa tam však spraví modrý pás na ceste. Cyklotrasy, ktoré
chce realizovať mesto Vráble, budú iné.
Čo sa týka cyklistov na chodníku, je to téma, ktorú pripomína aj pani Madurkayová.
Na stretnutí s mestským policajtmi sa rozoberala aj táto téma a hľadali sa vhodné možnosti
ako to riešiť.
p. Bogyo
Spýtal sa na odkanalizovanie celej Dyčky, chýba však celá ulička, kde sa nachádza jeho dom
a firma a ďalšie rodinné domy. Keď sa spýtal, prečo to tam nepokračuje, tak mu povedali, že
sa to robí podľa plánov z roku 2002, resp. 2004. Spýtal sa, či je normálne, že keď sa
kanalizácia robí v roku 2015, tak sa použijú plány z roku 2004, pričom tie domy tam už vtedy
boli skolaudované.
Primátor
Mesto komunikuje so ZsVS na túto tému. Podarilo sa už v minulosti doplniť určité ústupky aj
s realizátorom diela, podobne ako je to smerom na Paňu, kde sa ten úsek podarilo
odkanalizovať. Podobne sa rieši aj problém p. Komlóšiho, o jeho pripojení je už tiež
dosiahnutá dohoda. Dal prísľub, že vyvolá stretnutie a požiada o ústretovosť aj v tomto
prípade. Vysvetlil, že pred približne piatimi rokmi sa nepredpokladalo, že to pôjde takým
rýchlym tempom. Preto sa projektová dokumentácia neanalyzovala, či je stopercentná.
Využili sa rýchlo voľné zdroje. Celkové náklady sú na úrovni cca. 1.000.000 €, z toho
800.000 bolo financovaných ZsVS a 150.000 € + 36.000 € bolo z rozpočtu mesta. Na záver
prisľúbil pomoc, aby sa to podarilo dotiahnuť do uspokojivého konca tak ako v iných
prípadoch.
p. Komlóši
Spýtal sa, že sa jedná o úsek cesty na Lúčnej ulice, kde bolo spomenuté, že sa to bude robiť.
Zaujímalo ho, či je nato niekto vyčlenený, kto sa tomu venuje.
Primátor
Aktuálne je potrebné počkať na ukončenie celkového diela. Následne bude firma vyzvaná,
aby dala komunikáciu do pôvodného stavu. Mesto bude na túto tému s firmou komunikovať,
aby ona zobrala na seba časť nákladov a mesto sa bude podieľať napr. potiahnutím asfaltom.
Pôvodný stav by asi nebol pre občanov vyhovujúci.
p. Komlóši
Spýtal sa na konkrétne termíny, pretože sa už dlho sľubuje, že sa to bude robiť.
Primátor
Vyzval na trpezlivosť, priebežne sa táto téma bude komunikovať, nakoľko bude požiadaný
zhotoviteľ diela, aby prispel na úpravu.
p. Betáková
Poďakovala sa primátorovi mesta zato, čo spravil pre Dyčku a poďakovala sa aj občanom
Dyčky, ktorí pomáhali – Stanislav Husár, Róbert Koutný, Milan Červený, András Filka,
Štefan Mikle, Ján Jankulár a Marek Bogyo, ktorý pomohol s prenášaním zeminy. Poďakovala
aj ženám, ktoré chodili pomáhať vo veľkom počte.
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Aby bolo všetko na poriadku, tak ešte poprosila o opravu schodov. A upraviť tú cestu, ktorá
vedie na cintorín. Síce sa upravili okraje, ale treba to dokončiť. Doplnila, že by bolo dobré
osvetliť aj spomínanú cestu.
Primátor
Poďakoval sa, pozornosť však upriamil aj na mestských poslancov, ktorí schvaľovali všetky
investície. Poďakoval sa následne p. Betákovej za jej angažovanosť a súčinnosť všetkých
ľudí, ktorí ťahali za jeden koniec povrazu.
Ing. Soňa Červená
Doplnila, že na poslednom verejnom zhromaždení bola požiadavka na opravu schodov. Prvý
variant pozostával zo zámkovej dlažby. Druhý bol taký, že sa vysypú kamienky a schody by
neboli také široké. V prvom prípade ide o sumu 10.000 € a v druhom až o 12.000 €. Z tohto
dôvodu sa investičná akcia tento rok nerealizovala, ale uprednostnili sa iné investície.
p. Husár
Vrátil sa k oslavám 650. výročia prvej písomnej zmienky o obci Dyčka. Spravil sa kus peknej
roboty, ale už o týždeň nato sa vo vrábeľských novinách ozvala nejaká JPP (jedna pani
povedala - pozn. zapisovateľa) na pomník, ktorý sa spravil. Poprosil, aby sa do novín
nedávali žiadne články, kde sú podnety občanov, ktorí nechcú byť menovaní. Schovávajú sa
a zhadzujú prácu, ktorú niektorí spravili.
Mgr. Eva Dóriová
Odpovedala, že ak pozná identitu toho človeka a nechce aby bolo uvedené jeho meno, tak má
na to právo. S rovnakou požiadavkou prišiel v minulosti aj pán Husár.
P. Husár
Reagoval, že on chcel byť menovaný. Požiadal novinárku, aby nedávala také príspevky
občanov, ktorí nechcú uverejniť svoje meno.
Ing. Juraj Čokyna
Vysvetlil, že tu sa nejedná o anonymné príspevky, pretože identita osôb je známa, len nechcú
aby bola zverejnená. Je to štandardný postup.
p. Kunkela
Vyjadril zopár poznámok. Mrzí ho, že na verejné zhromaždenia chodí jeden poslanec za ich
obvod – Ladislav Pecek. Skonštatoval, že to je veľmi smutné. Mrzí ho polder a žľab, smerom
na Paňu sa trhá cesta a je otázkou času, kedy sa tá cesta strhne a občania budú trpieť.
Pripomenul aj stojacu vodu pri dome p. Vašíčka, ktorému vytkol, prečo si zakladá trávnik,
kde nemá voda odtekať, nakoľko nemajú v dedine splaškovú kanalizáciu. Pripomenul aj
podnet Štefana Bušovského, ktorý navrhol osadiť spomaľovač smerom na ihrisko, je to starý
podnet už tri roky. Poukazuje nato, že sa tam zdržiavajú aj deti a na autách tam chodia vodiči
ako blázni. Poďakoval sa mestu Vráble za oslavy, ktoré sa podarilo v obci zvládnuť.
Poďakoval sa všetkým organizáciám, ktoré sa zapojili do príprav a všetkým občanom, ktorí sa
zapojili a vynaložili určitú námahu. Ostatným vytkol to, že kritizovali a zastal sa tých, ktorí
boli aktívni. Vyjadril sa aj k podozreniu, že sa neefektívne vynakladali finančné prostriedky
v prospech hasičov, čo razantne odmietol.
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p. Vajzer
Vyjadril sa, že on nespochybňuje efektivitu vynaloženia finančných prostriedkov, ktoré boli
určené na tieto oslavy. Vytkol, že sa mu nepáčil spôsob organizácie tohto podujatia, v ktorom
nedostali priestor všetci občania mestskej časti. Navrhol, že sa najprv mala stretnúť celá
dedina a potom sa to mohlo profilovať ďalej.
p. Kunkela
Oponoval, že má skúsenosti z iných obcí, preto predložil na úvod len návrh, ktorý sa následne
dopĺňal. V organizačnom výbore mali zastúpenie všetci organizácie. Na to, aby prišlo
k určitej dohode, podľa jeho názoru nemôže byť do toho zaangažovaná celá dedina, lebo to by
sa nikdy nikto na ničom nedohodol.
p. Vajzer
Zopakoval, že to bolo organizované prioritne p. Kunkelom a iným sa nedostalo toľko
priestoru. Aj organizácie boli oslovené, už keď bol program uzatvorený. Jeho názor bol, že sa
to mohlo trošku lepšie zorganizovať.
Primátor
Vyjadril sa, že bol rád, že sa p. Kunekla chopil tejto myšlienky usporiadať oslavy obce. Myslí
si, že sa jedná o kolektívne dielo, nakoľko si pamätá stretnutia, kde sa navrhnutý program
pripomienkoval. Poďakoval sa, že tú celú iniciatívu odštartoval. Každý mal v rámci osláv
dôstojnú úlohu, za čo je vďačný.
Ing. Juraj Čokyna
Zhodnotil, že oslavy boli dôstojné, preto si treba zachovať tie pekné spomienky a ostatné
témy si je potrebné vydiskutovať na inom fóre.
p. Mikleová
Poďakovala sa mestu Vráble za pomník, pretože to bola požiadavka Slovenského zväzu
protifašistických bojovníkov ešte v minulom roku.
p. Kolienek
Spýtal sa na detské ihrisko na majeri. Kto sa oň stará, lebo je zničené. V minulosti sa oň
staral p. Horák, ale už to nerobí. Pri autobusovej zastávke stoja autá a vynáša sa tam bordel
do jarkov. Spýtal sa, či sa tam nemôže dať kamera, nakoľko sa nejedná o veľkú investíciu.
Primátor
Preverí situáciu ohľadom údržby detského ihriska. Dá sa tam dať kamera na záznam, čo by
nevyriešilo zrejme situáciu. Potom sú možnosti fotopasce, ktoré by však reagovali na pohyb
a snímali by každého.
p. Kolienek
Vyjadril sa aj k separovanému odpadu, ktorý sa nevyváža pravidelne. Poprosil o doplnenie
smetných nádob na plasty a sklo.
Ing. Juraj Sojka
Reagoval, že sa spojí s p. Kolienekom a dohodnú sa na riešení tohto problému.
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p. Kolienek
Informoval, že sa pri majeri udiali v poslednom období dve dopravné nehody. Pri prvej bolo
zničené verejné osvetlenie a pri druhej bolo zrušené dopravné značenie STOP.
p. Komlóši
Požiadal o verejné odpadové koše smerom z Vrábeľ na Dyčku a aby sa aj pravidelne vynášali.
Ing. Juraj Sojka
Reagoval, že si to nevie celkom predstaviť, pretože si je vedomý aké problémy tam boli
s verejným osvetlením. Voči vandalizmu neexistuje žiadne riešenie. Predpokladá, že to tam
dlhšie ako mesiac nevydrží.
Primátor
Informoval, že väčšina ľudí tadiaľ chodí na bicykli, podnet si zapísal, ale vyjadril sa, že to
treba zvážiť.
p. Hlavičková
Spýtala sa, či by sa nedal dať veľký kontajner na lístie, pretože kontajnery boli síce odnesené,
ale lístie začalo opadávať neskôr. Páliť sa to lístie nesmie, do kuka nádoby sa to nesmie
dávať.
Ing. Juraj Sojka
Vyjadril sa, že jedna možnosť je zaniesť to na zberný dvor. Ak by to mesto zvážilo, môže sa
pridať veľký kontajner. Informoval o tom, že mestská spoločnosť VEPOS bola úspešná
v projekte na zber biologicky rozložiteľného odpadu, v rámci ktorého sa podarili získať
dotáciu 385.000 €. Podarilo sa zrealizovať už aj verejné obstarávanie. V súčasnosti je tento
projekt na kontrole na Úrade pre verejné obstarávanie, kde sa celý proces časovo naťahuje.
Aktuálne sa čaká na rozhodnutie, či to všetko dobre dopadlo. Verejné obstarávanie robila
externá firma. Ak všetko dobre dopadne, tak na budúci rok v októbri, resp. v novembri by
mali byť zastrešené na Dyčke, v Hornom Ohaji a vo Vrábľoch nádoby na biologicky
rozložiteľný odpad v každom rodinnom dome. Ich zber sa bude vykonávať každé dva týždne.
Verí, že sa to podarí z časového hľadiska, pretože sa to naťahuje už jeden a pol roka.
Primátor
Doplnil informáciu, že ide o 1.300 domácností. Predstavuje to strategické riešenie tejto
problematiky. Ide o to, že keď sa tam dá veľkoobjemový kontajner, tak tam ľudia dajú aj iné
odpady.
p. Horáková
Položila otázku, kedy sa bude robiť niečo s cestou na majer a kedy budú normálne chodníky
a cesty pred bytovkami.
Spýtala sa, čo robí mesto s privandrovalcami, podľa ktorých sú všetci posudzovaní. Písala
niekoľko mailov ohľadom znečisťovania životného prostredia na sociálne oddelenie a o tom,
čo sa deje pri bytovke kde sa prisťahovali Rafajovci a Kotlárovci.
Spýtala sa, na základe čoho má Emília Marcírová vodu od mesta.
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Primátor
Informoval, že sa tá cesta robila v 2013 určitou technológiou, ktorá bola moderná a finančne
výhodná. Určité obdobie tam nebol, tak si to pôjde osobne pozrieť, pretože si nepamätá o akú
dĺžku ide.
Mgr. Ľubica Černáková
Vyjadrila sa k druhému podnetu. Jedná sa o bytovku na ľavej strane z pohľadu ako sa tam
prichádza. Problém spôsobil majiteľ nehnuteľnosti, ktorý uzavrel zmluvu s občanmi, ktorí
stále nie sú občania nášho mesta a dovolil im vstúpiť do svojho objektu. Jedná sa o väčší
počet ľudí. Všetky podnety, ktoré prídu sa preverujú. Podnety p. Horákovej boli odstúpené
na nitriansku kuratelu, aby dozorovali situáciu v tejto rodine, pretože má na to kompetenciu
len tento typ úradu. Sociálne oddelenie na MsÚ sleduje sociálnu situáciu v meste, ale nemôže
riešiť problémy tohto typu. Preto uistila, že žiaden podnet nezapadol prachom, hoci sa nepodá
spätná informácia, lebo táto problematika nespadá pod mesto.
p. Horáková
Vysvetlila, že sa s tým nič nerobí, nevidieť žiadny pokrok. Dodatočne sa spýtala aj na pani
Marcírovú, ktorá je problémová občianka a má vodu od mesta.
Imrich Vojtek
Reagoval, že pani Marcírová ako jedna zo spolubývajúcich, rovnako ako pán Kolienek, dáva
súhlas k ubytovaniu ľudí, ktorí tam prišli naposledy. V rámci toho bola do nášho bytu
zavádzaná voda, ktorá sa vedie cez jej byt, preto sa spravilo podružné meranie a uzavrela sa
zmluva, na základe ktorej bude platiť za odber vody.
p. Horáková
Spýtala sa, prečo sa nevyšlo v ústrety p. Strieškovej, ale takýmto ľudom áno.
Primátor
Vysvetlil, že ak za vodu nebude platiť, tak sa s tým spraví rýchly proces. Rovnako ako
občania na Kostolnej 137 neplatili za elektriku, tak boli odpojení.
Mgr. Ľubica Černáková
Doplnila informáciu, že na sociálnom oddelení sa aj hlásia deti, ktoré majú veľký počet
vymeškaných hodín. Mesto nemá hlásenia, že by tieto deti nenavštevovali školu. Ak počet
vymeškaných hodín presiahne určité množstvo, tak Úrad práce hneď vydá pokyn, aby sa
prídavky na deti vyplácali za trest. Namiesto peňazí sa im nedávajú peniaze, ale poukážky,
ktoré musia byť účelovo použité.
p. Madurkayová
Spýtala sa, či sa dá uvažovať o dopravnom označení na zákaz pre cyklistov na chodníku.
Spýtala sa, že kto a kedy začne riešiť jarky. Je potrebné nájsť páky, aby tie jarky boli funkčné.
Ak by sa robili priepuste pod mostíky, spýtala sa, či by ich bolo možné realizovať tam, kde sa
robí kanalizácia, keďže sa tam nachádzajú betónové skruže.
Spýtala sa na to, ako je to s používaním pyrotechniky v meste, či sa môže používať len
na Silvestra.
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Imrich Vojtek
Spomínané VZN o verejnom poriadku má na starosti mestská polícia. Čo sa týka používania
pyrotechniky v tomto zariadení (kultúrny dom), tak sú nájomcovia upozornení, že ak by sa
niečo dialo a nemali to nahlásené, tak sa môže ukončiť akcia.
p. Madurkayová
Obrátila sa na p. Vojteka z dôvodu, že jeho oddelenie vydáva nato súhlas. Jedná sa o oslavu,
ktorá bola v piatok. Nahlásila to aj na mestskej polícii a nemali povolenie.
Imrich Vojtek
Doplnil, že na jeho oddelení sa nevydáva súhlas a nájomná zmluva obsahuje, že sa tam nesmú
používať tieto prvky.
p. Madurkayová
Navrhla, že keď sa odovzdávajú kľúče od KD organizátorom, tak treba upozorniť mestskú
políciu, aby v čase 22:05 h boli pri KD. Informovala, že to, čo sa dialo v piatok na poslednej
akcii, tak bola katastrofa. Prítomní ľudia reagovali na pokarhanie polície hurónskym
smiechom. Treba brať ohľad aj na občanov, nielen tých, čo sa chcú zabávať.
Imrich Vojtek
Uistil p. Madurkayovú, že si túto situáciu preverí.
p. Madurkayová
Navrhla, že ak by sa udelila jedna, dve pokuty, tak tretí prenajímateľ by si to rozmyslel.
p. Husár
Poprosil, aby sa do zápisnice uviedla aj jeho žiadosť o dopravné značenie v dedine.
Zapísal: Mgr. Viktor Németh, všeobecný administratívny pracovník OOaS
Vo Vrábľoch dňa 24. 11. 2017
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