Zápisnica
zo zhromaždenia obyvateľov k návrhu rozpočtu mesta Vráble pre rok 2018
konaného dňa 25. októbra 2017 v mestskej časti Horný Ohaj
Prítomní:
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Poslanci MsZ vo Vrábľoch:
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Jozef Demeš
Ladislav Pecek
Milan Mandák
Prítomní občania:

15 občanov

Primátor mesta privítal občanov mestskej časti Horný Ohaj na verejnom zhromaždení.
Na úvod uviedol, že pri zvolávaní tohto zhromaždenia si zodpovední neuvedomili, že
v rovnakom termíne, teda v stredu, sa koná sv. omša, zároveň vo Vrábľoch je podujatie Deň
úcty k starším, na ktorom aj vystupuje súbor Konvalinka z Horného Ohaja. Preto navrhol
na budúci rok začať verejnými zhromaždeniami v utorok na Hornom Ohaji, v stredu
pokračovať na Dyčke a vo štvrtok vo Vrábľoch.
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
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maximálna výška dlhovej služby je 25 % v príslušnom roku. Do budúcna to znamená
možnosť prijatia ďalšieho úveru na realizáciu pripravovaných projektov. Kapitálové výdavky
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.
Občanom mestskej časti primátor prezentoval investície, ktoré sa realizovali v Hornom Ohaji
v roku 2017. Vymenili sa brány na cintoríne. Upravilo sa okolie pri Dome ľudových tradícií,
kde je zámer pokračovať v úpravách aj na budúci rok, pričom by sa pokračovalo aj
v chodníku pred budovou Jednoty a upravil by sa rigol, ktorý je medzi spomínanou budovou
a cestou II. triedy, aby bola aj táto časť odvodnená. Na futbalovom ihrisku sa zrekonštruovali
sprchy, ešte na konci minulého roka sa vybudovala automatická závlaha. Nedávno sa
uskutočnila aj realizácia chodníka k pomníku padlých v I. a II. sv. vojne. Na rekonštrukciu
časti Konopnej ulice sa podarilo získať veľmi dobrú ponuku, preto realizovaná úprava stála
cca. 10.000 €, čo vytvorilo predpoklad ďalšej spolupráce s danou firmou. Pripravila sa aj
projektová dokumentácia na rozšírenie KD, čo bola viacročná požiadavka občanov. Zámer by
sa mohol realizovať v budúcom roku. Vstup by bol z Rozmarínovej ulice, na ľavú stranu by
sa išlo do šatne, z ktorej by mohli účinkujú vstupovať na pódium. Na pravej strane by bola
rozšírená kuchyňa, ktorá by sa prístavbou zväčšila o približne dvojnásobok oproti súčasnému
stavu. Oficiálny názov by však bol výdajňa stravy, pretože ak by sa jednalo o kuchyňu, tak by
to muselo spĺňať náročnejšie normy a tým pádom by sa to prejavilo aj na financiách.
Predbežne sa jedná o sumu vo výške 80.000 € – 90.000 €. Realizovalo sa aj odvodnenie cesty
smerom na vinice, kde sa dala odtoková rúra na najkritickejšie miesto, čím sa podarilo
situáciu vyriešiť. Úprava okolia Domu ľudových tradícií by mala stáť ešte približne 15.000 €
– 20.000 €. Ďalší zámer na futbalom ihrisku je vybudovať prístrešok k budove zo severnej
strany. Keďže sa tam koná viacero akcií, bolo by prospešné zastrešiť to natrvalo.
Diskusia
p. Mészáros
Navrhol posunúť val pri rieke o 50 až 70 cm smerom k Žitave, nakoľko po každom daždi sa
tam drží voda. Ak by to bolo posunuté ďalej a krajnica by bola nižšie, tak by sa tam voda
vsiakla.
Vyjadril sa aj k cestám na viniciach, ktoré sú v katastrofálnom stave. Z príspevku pre Spolok
Ohajských vinohradníkov ich nie je možné opravovať.
Požiadal o informáciu, v akom štádiu je príprava plavárne a zimného štadióna.
Vyslovil výhradu k obsahu novín Naše Vráble. V poslednom čísle sa nachádza článok
o vrábeľskom vinobraní, v ktorom sú uvedené aj dvojčlenné skupiny, ktoré vystúpili, ale
ohajská dvanásťčlenná skupina sa tam neuvádza. Zároveň tam boli dva články o dyčianskom
futbale a o ohajskom ani jeden. Preto navrhol aby si športový redaktor zohnal informácie
a informoval rovnomerne.
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Obrátil sa aj na prítomnú vedúcu OSVŠKaŠ, Ľubicu Černákovú, s výhradou, že boli zaradení
do programu v rámci Kultúrneho leta. Nikto s ním však túto vec nekonzultoval dopredu, len
sa to odkázalo cez Janka Bujalka, ktorý ani nie je členom spevokolu a nebol uvedený ani
termín kedy to má byť. Preto požiadal o zlepšenie komunikácie, nakoľko oni nemajú problém
vystúpiť, len je to potrebné odkonzultovať v predstihu.
Primátor
Informoval, že je potrebné určiť presne o aký dlhý úsek pôjde, čo sa týka opravy ciest.
Následne sa predbežne vypočíta suma a podľa toho sa to môže zaradiť do návrhu tvorby
rozpočtu, vzhľadom na finančné možnosti mesta v budúcom roku.
Mgr. Eva Dóriová
Vysvetlila, že ona na podujatí prítomná nebola a článok písala podľa informácií, ktoré jej boli
poskytnuté. V programe názov ohajskej speváckej skupiny uvedený nebol, preto sa
ospravedlňuje, že nebol uvedený ani v článku o vrábeľskom vinobraní. K futbalu uviedla, že
športový redaktor sa nemôže zúčastňovať všetkých zápasov, preto sa vždy uvedú aspoň
výsledky. Oznámi mu, aby si získaval informácie, aj keď sa zápasu nezúčastnil.
Mgr. Ľubica Černáková
Na podnet odpovedala, že mestu veľmi záleží aby skupina z Horného Ohaja vystúpila, preto si
mysleli, že je Kultúrne leto ideálnym miestom. Nakoniec sa namiesto nich podaril zohnať
náhradný program. Teší ju však, že sa vystúpenie uskutočnilo na vrábeľskom vinobraní.
Uviedla, že do budúcna sa nastaví komunikácia priamym spôsobom.
Primátor
Informoval o zimnom štadióne a plavárni. Pôvodná iniciatíva po kongrese SZĽH, podľa
informácií od zástupcu primátora išla do stratena. Mesto bolo pripravené na túto výzvu,
dostalo sa do užšieho výberu 40 miest, ktoré boli vybrané, avšak nateraz to zrejme nie je
aktuálne. Čo sa týka plavárne, tak v rozpočte na tento rok bola určená suma 80.000 € na PD.
Tieto peniaze boli spárované s predpokladanými príjmami z predaja pozemkov v Hornom
Ohaji. Dnes však bolo tretie kolo predaja, a opätovne sa neozvali žiadni záujemcovia. Buď sa
bude pokračovať v súťaži, alebo bude potrebné nájsť potrebné peniaze niekde inde. Zdôraznil,
že sa jedná o plaváreň a nie kúpalisko, pretože ide o menší areál a musí to mať aj ekonomické
racio. Predpokladaný návrh príjmov by mal byť tvorený príjmom z prevádzky – 60 %, príjem
z fitnescentra, wellnesu – 30 % a zo zariadenia na občerstvenie – 10 %.
p. Pénzeš
Pri realizácii kanalizačnej prípojky sa rezal chodník, ktorý bol následne opravený veľmi
nezodpovedne. Dnes tam chýba 10 - 15 cm asfaltu. Vytvorila sa tam prepadlina, resp. schod.
Doplnil, že sa jedná o Rozmarínovú ulicu, č. d. 28.
Primátor
Vysvetlil, že spoločnosť, ktorá túto etapu realizovala išla veľmi s cenou dole, pretože mali
ťažšie obdobie, ktoré potrebovali preklenúť a záverečné práce neboli vykonané dostatočne
kvalitne. Adresu si poznačil a situáciu preverí.
p. Bogyóová
Informovala, že Obecná ulica je po vybudovaní kanalizácie v dezolátnom stave,
pri poslednom dome je situácia najhoršia, kde sa cesta rozdeľuje.
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Poukázala tiež na fakt, že vždy keď príde väčší vietor, tak sú na ich ulici výpadky verejného
osvetlenie. Stáva sa to dosť často, poruchy nahlasuje na mestskom úrade.
Primátor
Doplnil, že keď sa mestu nepodarí prinútiť spomínanú spoločnosť opraviť tieto veci, tak to
bude potrebné zrealizovať na vlastné náklady.
Ing. Juraj Sojka
Informoval, že vždy keď sa nahlási porucha, tak sa to opraví. Pre tieto prípady je 24 hodinová
pohotovosť. Nedávno sa však pokazil istič, preto vypadla celá ulica na dlhšiu dobu. Bolo
potrebné povolenie, nahlásiť to mohol len primátor mesta. Vzniknutý problém sa následne
podarilo odstrániť. Informoval, že takéto veci je potrebné nahlasovať na mestskej polícii,
na čísle 159. Následne primátor mesta požiadal o to, aby sa spravil prehľad s príslušným
zamestnancom úradu a zmapovalo sa, kde sa nachádzajú kritické situácie.
p. Bujalko
Pripojil sa k požiadavke opravy vinohradníckej cesty. Informoval, že vyšla výzva
z Ministerstva pôdohospodárstva o bezodplatnom prevode predmetných pozemkov do majetku
mesta. Ak by sa podaril spomínaný prevod, cesty by sa mohli ľahšie opravovať aj z vlastných
zdrojov. Čísla parciel má vypísané a môže ich poskytnúť.
p. Jókaiová
Zopakovala svoju požiadavku na osvetlenie uličky, ktorá vedie z Konopnej na Obecnú ulicu.
Informovala aj o situácii na Konopnej ulici: ona sa často pohybuje buď bicyklom alebo peši,
a vždy keď naprší tak je tam po kolená vo vode. Vyjadrila sa, že doposiaľ jej požiadavkám
bolo vždy vyhovené, začo sa poďakovala a v mene všetkých Ohajčanov sa poďakovala aj
za Dom ľudových tradícií a úpravu okolia. Skonštatovala, že je to veľmi pekné. Zároveň
podotkla, že je tam potrebné doplniť čistiace prostriedky, nakoľko tam chodia početné
návštevy a treba tam udržiavať poriadok.
Ján Bujalko ju informoval, že čistiace prostriedky už má pripravené a v blízkej dobe ich
prinesie.
Imrich Vojtek
Tlmočil podnet občianky z Horného Ohaja, ktorá mala pripomienku ku kontajnerom pri KD.
Nezodpovední občania tam vynášajú aj vlastný odpad, silný vietor jestvujúce kontajnery
občas odfúkne. Preto navrhol, že by bolo vhodné vybudovať malé stojisko na kontajnery.
p. Mészáros
Navrhol, že to stojisko pre kontajnery by bolo vhodné vybudovať na tej strane, ako sa bude
robiť prístavba kuchyne.
p. Bogyó
Zaujímalo by ho, či sa podarilo vyriešiť problém kosenia pred KD. Keď sa to spravilo, tak to
bolo veľmi pekné, ale teraz je to zanedbané.
Pri vstupe do mestskej časti z Vrábel sa pekne vyčistil priestor od potoka až po tabuľu. Je si
vedomý, že to robili pracovníci aktivačných prác, ktorých je teraz málo. Ale pekne sa to
začalo čistiť a odvtedy sa ďalej nepokračovalo.
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Primátor
Odpovedal, že údržbu priestoru pred KD bude potrebné vyriešiť v budúcoročnom rozpočte,
aby to bolo naďalej pekné. Zároveň dodal, že sa veľa pekných vecí vybuduje a následne
narastajú na výdavky na údržbu. K druhému podnetu dodal, že je pravdou, že teraz tam robí
veľmi málo ľudí, pretože aj samotná nezamestnanosť v meste je 3,5 %.
p. Sáraz
Spýtal sa na realizáciu chodníkov v obci v budúcom roku, nakoľko niektoré úseky sú vo veľmi
zlom stave, konkrétne poukázal na stav chodníka od Hlavnej ulice smerom k mostu.
Vyslovil požiadavku, aby sa kosenie na cintoríne vykonávalo ohľaduplnejšie. Je si vedomý, že
nie všade je to možné, lebo sú úzke priestory, ale tam kde to je možné, by sa nato mohlo dbať.
Primátor
Reagoval, že sa môže pridať tento námet, uvidí sa, čo dovolia realizovať finančné možnosti
budúcoročného rozpočtu.
p. Polyák
Vyjadril sa na margo jarku na Rozmarínovej ulici, kde sa zlieva voda z dvoch strán. Poukázal
na to, že tam je jarok zanosený a odtok vody tým pádom nie je funkčný.
Ešte sa vyjadril aj k pozemku oproti jeho domu, či by ho mesto nemohlo odkúpiť, resp. dať
na poriadok, pretože to špatí okolie.
Primátor
Odpovedal k odtoku vody, že keď sa bude robiť z Hlavnej ulice na Rozmarínovú, tak bude
potrebné preskúmať celý úsek, aby tá voda mala kde odtekať. K odkúpeniu pozemku povedal,
že mesto tak uvažovalo už aj v minulosti, len tam boli komplikované vlastnícke pomery.
Údajne sa táto situácia zmenila, preto vyvolá rokovanie s vlastníkom.
Na záver sa primátor mesta poďakoval prítomným občanom za účasť na verejnom
zhromaždení. Poukázal na veľkú početnosť investícií, doposiaľ ich je v zozname 81, ktoré sa
realizovali v roku 2017. Najväčšia z nich je nájomná bytovka, v celkovej výške 992.000 €,
plus infraštruktúra, parkovisko, chodníky, verejné osvetlenie. Na mestskom úrade to majú
na starosti dvaja pracovníci, každú investičnú akciu treba dôsledne pripraviť, získať finančné
prostriedky, následne treba dohliadať na samotnú realizáciu. Práce bolo tento rok dosť, preto
verí, že na budúci rok bude zoznam investičných akcií rovnako bohatý.
Zapísal: Mgr. Viktor Németh, všeobecný administratívny pracovník OOaS
Vo Vrábľoch dňa 24. 11. 2017
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