
Z  Á  P  I  S  N  I  C  A   č. 1/2018 

z rokovania výboru mestskej časti č. 3 (VMČ) konaného dňa 25.01.2018 

Prítomní: Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár, Ing. Michael Angelov, 

Miloš Rehák, Ing. Vladimír Vicena  

Neprítomní: Ing. Peter Andráši – ospr.  

 

Prezenčná listina a pozvánka je prílohou zápisnice. 

Program: 

1. Otvorenie 

2. 1. Zasadnutie MsZ v Šali, Majetkové záležitosti (mestská časť Veča) 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

Predseda VMČ privítal pani Magdalénu Jarošovú a poslancov za mestskú časť 

Veča, a skonštatoval, že rokovanie je uznášaniaschopné. Program rokovania VMČ bol 

poslancom zaslaný v elektronickej podobe dňa 21.01.2018.   

2. 1. zasadnutie MsZ v Šali 

Poslanci v bode č. 2 prerokovali materiály k 1. zasadnutiu MsZ v Šali, ktoré sa 

bude konať 01.02.2018. Po prediskutovaní majetkových záležitostí padol aj návrh, 

o vypracovaní pravidiel predaja mestských pozemkov. Každý pozemok nad 100 m2 by 

mal mať vypracovaný znalecký posudok, ktorý by mal byť uhradený žiadateľom. 

Tento pozemok by sa predával za cenu, ktorú by určil znalec. Cena za vypracovanie 

znaleckého posudku by sa žiadateľovi v prípade predaja mohla vrátiť. V pravidlách by 

mohla byť zakotvená aj možnosť percentuálnej zľavy z ceny pozemku, túto zľavu by 

určovali poslanci na základe toho, či sa žiadateľ veľkou časťou pričinil o rozvoj mesta. 

 

3. Rôzne 

 

Pani Magdaléna Jarošová sa zúčastnila rokovania VMČ kvôli podnetom, ktoré by 

rada tlmočila cez poslancov mestu. Prvým podnetom bolo, že podľa jej slov má 

Spoločenský dom Veča modernú a peknú kuchynku, ale nedostatočné vybavenie v nej. 

Podľa nej sú v nej taniere „z každého dvora“, taktiež aj hliníkový príbor, ktorý sa 

nesmie používať. Chcela by poprosiť mesto Šaľa či by nevedelo zakúpiť plnohodnotné 

vybavenie do tejto kuchynky. Ďalším jej podnetom bol chodník pri reštaurácii YPS, 

ktorý sa nachádza pri hlavnej ceste. Tento chodník je prepadnutý a nebezpečný pre 

chodcov. Tretím podnetom bol neporiadok na cintoríne vo Veči (stavebný odpad, 

vznikajúci pri prerábaní pomníkov). Pani Jarošová by chcela poprosiť mesto Šaľa, či 

by sa tento odpad, neporiadok nedal upratať. Pani Jarošová by sa ďalej chcela spýtať, 

či by sa nedali urobiť zmeny v organizácii poslednej rozlúčky tak, ako predtým, tzn. 

smútiaca rodina by sa rozlúčila zo zosnulým v prvej miestnosti Domu smútku.   



4. Záver 

 

Predseda VMČ poďakoval za podnety od občanov, poďakoval poslancom za účasť 

a rokovanie ukončil.  

 

 

V Šali 31.01. 2018 

 

 

Ing. Peter Jaroš 

 predseda VMČ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


