
Z  Á  P  I  S  N  I  C  A   č. 4/2017 

z rokovania výboru mestskej časti č. 3 (VMČ) konaného dňa 19. 06. 2017 

Prítomní: Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Ing. Vladimír Vicena, Miloš Rehák, 

Marek Molnár 

Neprítomní: Ing. Peter Andráši – neospr., Ing. Michael Angelov – neospr.  

 

Prezenčná listina a pozvánka je prílohou zápisnice. 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2018 

a návrhu viacročného rozpočtu 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

Predseda VMČ privítal poslancov za mestskú časť Veča, a skonštatoval, že 

rokovanie je uznášaniaschopné. Program rokovania VMČ bol poslancom zaslaný 

v elektronickej podobe dňa 14.06.2017.  

2. Priority a návrhy investičných akcií k tvorbe návrhu rozpočtu na rok 2018 

a návrhu viacročného rozpočtu 

 

Na základe žiadosti o predloženie priorít a návrhu investičných akcií k tvorbe 

návrhu rozpočtu na nasledujúci rok, a k tvorbe návrhu viacročného rozpočtu 

prerokovali poslanci priority,  a   n a v r h u j ú: 

 

 rekonštrukciu cesty na Hospodárskej ulici, 

 rekonštrukciu cesty na Dózsovej ulici, 

 vybudovanie nových chodníkov na Nitrianskej ulici (od ČS EXTRABENZ 

smerom na Trnovec nad Váhom na oboch stranách),  

 vytvorenie centrálnej mestskej zóny, ktorá bude mať trvalé prvky,  

 miestny rozhlas v starej časti Veči.  

  

Rekonštrukciu cesty na Hospodárskej ulici zvolili poslanci za prioritu z dôvodu, že 

tu bola vybudovaná obytná zóna, ktorej základom by mala byť plnohodnotná cesta. 

Druhou prioritou by mala byť rekonštrukcia cesty na Dózsovej ulici, nakoľko je cesta 

na viacerých miestach prepadnutá, a prepadliská spôsobujú otrasy, sú popraskané 

steny domov a dochádzka ku poškodeniu vodovodného potrubia. Rekonštrukcia 

chodníka na Nitrianskej ulici bola poslancami zaradená medzi priority z dôvodu, že 

obyvatelia žiadajú výmenu z dôvodu nevyhovujúceho stavu chodníka. Medzi priority 

zaradili poslanci aj vybudovanie centrálnej mestskej zóny, ktorá by mala mať trvalé  



prvky. Nakoľko by sa táto zóna sústreďovala v Pribinovom parku, kde už je 

vybudované detské ihrisko, ktoré navštevujú celé rodiny, hodilo by sa tu vybudovať 

cukráreň, zmrzlináreň, altánky. Ako poslednú prioritu uviedli poslanci obnovu 

miestneho rozhlasu v starej časti Veči, nakoľko by ľudia chceli byť informovaný 

o dôležitých oznamoch ako napr. kultúrne podujatia, smútočné oznámenia, prerušenia 

distribúcie elektriny a pod. 

 

3. Rôzne 

 

Predseda VMČ v bode rôznom pochválil spoluprácu s mestom Šaľa, nakoľko bola 

väčšina priorít za rok 2016 a 2017 splnených (rekonštrukcia cesty na Komenského 

ulici, rozšírenie parkovacích miest, oprava zastávok MHD na Veči, rekonštrukcia 

cesty na Cintorínskej ulici a tento rok prisľúbená rekonštrukcia ľadovej plochy na ZŠ 

Bernolákovej z dôvodu zmultifunkčnenia ihriskovej plochy). 

  

4. Záver 

 

Predseda VMČ záverom poďakoval poslancom za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

V Šali 26. 06. 2017 

 

 

Ing. Peter Jaroš 

 predseda VMČ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


