
Z  Á  P  I  S  N  I  C  A   č. 6/2017 

z rokovania výboru mestskej časti č. 3 (VMČ) konaného dňa 19.10.2017 

Prítomní: Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč(np), Miloš Rehák, Marek Molnár, Ing. 

Peter Andráši  

Neprítomní:, Ing. Michael Angelov – neospr. Ing. Vladimír Vicena – ospr.  

 

Prezenčná listina a pozvánka je prílohou zápisnice. 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Riešenie sťažností obyvateľov zo zástupcom MsP Šaľa 

3. 8. Zasadnutie MsZ v Šali 

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 14.10.2017.  

2. Riešenie sťažností obyvateľov zo zástupcom MsP Šaľa 

 

Na VMČ bol prizvaný zástupca MsP pán Mgr. Miroslav Martinček, aby s ním 

poslanci za mestskú časť Veča prerokovali sťažnosti, prípadne mu podali ďalšie 

podnety. Poslanci prerokovávali spolu so zástupcom MsP rýchlu jazdu áut z iných 

okresov. Vodiči si skracujú cestu odbočením na Trnoveckú ulicu, a pokračujú na 

Dózsovu, Gorkého, Komenského, cez sídlisko, pričom majú poslanci pocit, že tieto 

vozidlá idú veľmi rýchlo, dokonca sa snažia svojou rýchlosťou predbiehať na sídlisku 

autá, ktoré idú predpísanou rýchlosťou. V ranných a poobedných hodinách sú touto 

rýchlou jazdou áut ohrozené najmä deti, ktoré idú do a zo školy, a tiež aj deti, ktoré sa 

v poobedných hodinách bicyklujú alebo kolobežkujú na týchto komunikáciách. 

Zástupca MsP informoval poslancov za mestskú časť Veča, že tento problém už riešil 

so štátnou políciou, a prisľúbil, že znova bude informovať štátnu políciu o tejto 

problematike. Poslanci navrhujú, aby štátni policajti merali rýchlosť na týchto 

úsekoch, a tiež uvažujú o podaní návrhu, ktorý by sa týkal doplnenia dopravného 

značenia (Zákaz predbiehania) na sídlisku. Poslanci upozornili na vozidlá, ktoré často 

stoja na trávnatej ploche, a to na ceste, kde sa križuje Hollého a Narcisová ulica. 

Poslanci dostali podnet od občanov, ktorý sa týkal stojacích áut na autobusovej 

zastávke na sídlisku. Podľa zástupcu MsP je k vyriešeniu tohto problému nutné zmeniť 

vodorovné dopravné značenie, a to tak, že by sa celá plocha kde zabáča a stojí autobus 



vymaľovala. Zástupca MsP oboznámil poslancov o počtoch a pomeroch v polícii, 

a dodal, že by bolo dobré urgovať personálne posilnenie.  

3. 8. Zasadnutie MsZ v Šali 

 

Poslanci prerokovali materiály k 8. Zasadnutiu MsZ v Šali. 

 

4. Záver 

 

Predseda VMČ záverom poďakoval poslancom za účasť a rokovanie ukončil.  

 

 

 

V Šali 26.10.2017 

 

 

Ing. Peter Jaroš 

 predseda VMČ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


