Z Á P I S N I C A č. 8/2017
z rokovania výboru mestskej časti č. 3 (VMČ) konaného dňa 18.12.2017
Prítomní: Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár, Ing. Vladimír Vicena
Neprítomní:, Ing. Michael Angelov – neospr., Ing. Peter Andráši – neospr., Miloš
Rehák – ospr.
Prezenčná listina a pozvánka je prílohou zápisnice.
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Vyhodnotenie činnosti VMČ č. 3 za rok 2017
Rôzne
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 13.12.2017.
2. Vyhodnotenie činnosti VMČ č. 3 za rok 2017
Na prvom tohtoročnom VMČ sme prerokovali požiadavky občanov, ktorými boli pridanie osvetlenia na Rímskej ulici pri novom kostole, pridanie osvetlenia pri
autobusovej zastávke vedľa predajne Jednota vo Veči, posunutie autobusovej zastávky
na Nitrianskej ulici. Ďalším podnetom od občanov bol chodník na Komenského ulici,
ktorý bol pred niektorými rodinnými domami v minulosti prerušený, a na jeho miesto
boli umiestnené – nasadené prekážky, ktoré funkciu chodníka znemožnili. Chodci
týmto pádom nemôžu plnohodnotne využívať chodník a musia prejsť na cestu. Žiadali
sme, aby sa v danej veci urobil poriadok a aby sa v budúcnosti zabránilo podobným
situáciám. Viedli sme diskusiu o oprave parkoviska pri „Lucii“ a problematike
dlhodobo stojacích vozidiel. Na ďalšom zasadnutí VMČ sme prerokovávali
problematiku vývozu separovaného odpadu pre rodinné domy a odporučili prehodnotiť
systém tohto zberu separovaného odpadu. Na tomto zasadnutí sme tiež prerokovali
predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt rekonštrukcie
Spoločenského domu Veča za účelom zníženia energetickej náročnosti. Obyvateľov
mestskej časti Veča by rekonštrukcia Spoločenského domu Veča veľmi potešila. Na
marcovom zasadnutí sme prerokovávali podnety od občanov, ktorými boli diery na
cestách, na moste, otázky týkajúce sa obchvatu, ale aj pozitívne reakcie zo strany
občanov na kultúrne podujatia konajúce sa v mestskej časti Veča, a na

novovybudované autobusové zastávky a vydláždenie plochy v autobusovej zastávke.
Na štvrtom zasadnutí sme prerokovávali priority a návrhy investičných akcií k tvorbe
návrhu rozpočtu na rok 2018 a návrhu viacročného rozpočtu. Medzi najväčšie priority
sme navrhli rekonštrukciu cesty na Hospodárskej a 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 a miestny rozhlas v starej časti Veči. Na septembrovom a októbrovom stretnutí
sme diskutovali o problematike rýchlo jazdiacich áut z iných okresov, ktoré si skracujú
cestu po Trnoveckej, Dózsovej, Gorkého a Komenského ulici a po sídlisku. Na
októbrové stretnutie bol prizvaný aj zástupca MsP v Šali, ktorý informoval poslancov,
že tento problém už riešil so štátnou políciou. Navrhli sme, aby štátna polícia merala
rýchlosť na týchto úsekoch. Rokovali sme o rekonštrukcii cesty na ulici Nivy, výmene
svetiel, plánovanej modernizácii vývozu odpadu a tiež aj o úspešnej rekonštrukcii
ľadovej plochy na ZŠ s MŠ Bernolákova. Upozornili sme na vozidlá, ktoré často stoja
na trávnatej ploche. Na predposlednom zasadnutí VMČ sme diskutovali o nelegálnom
zbavovaní sa odpadu (koberce, sedačky atď.), o parkovaní na Nitrianskej ulici –
možnosti zlepšenia prehľadnosti na tomto úseku a tiež ohľadom ostrovčeku pri
autobusovej zastávke na Nitrianskej ulici, ktorý už bol veľakrát žiadaný.
3. Rôzne
V bode rôznom poslanci konštatovali, že sa budú v roku 2018 nevyriešenými
problémami zaoberať.
4. Záver
Predseda VMČ záverom poďakoval poslancom za spoluprácu, celoročnú účasť,
poprial krásne sviatky a rokovanie ukončil.

V Šali 20.12.2017

Ing. Peter Jaroš
predseda VMČ

