
Z  Á  P  I  S  N  I  C  A   č. 2/2018 

z rokovania výboru mestskej časti č. 3 (VMČ) konaného dňa 26.02.2018 

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

Ing. Peter Andráši, Ing. Vladimír Vicena  

Neprítomní: Miloš Rehák - ospr.  

 

Prezenčná listina a pozvánka je prílohou zápisnice. 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Podnety od občanov + odpovede na podnety z 1. Zasadnutia VMČ 

3. Rôzne 

4. Záver 

 

 

1. Otvorenie 

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

že rokovanie je uznášaniaschopné. Program rokovania VMČ bol poslancom zaslaný 

v elektronickej podobe dňa 20.02.2018.   

2. Podnety od občanov + odpovede na podnety z 1. Zasadnutia VMČ 

 

Na VMČ sa zúčastnila pani Hátašová, ktorá by sa prostredníctvom poslancov 

chcela spýtať, či by sa nedal zrekonštruovať chodník na Komenského ulici, nakoľko je 

v zlom stave. Tvrdí, že si človek na tých kockách môže aj krk vylomiť. Ďalej by 

chcela tlmočiť popraskanú cestu na Komenského ulici, a to priamo pred jej domom, 

tiež tvrdí, že tam vodiči rýchlo jazdia. Ďalším podnetom od prítomných je parkovanie 

na Hollého ulici pri obchode Môj obchod. Chceli by sa spýtať, či by sa nedala urobiť 

reorganizácia parkovania, nakoľko autá síce parkujú na miestach vyhradených na 

parkovanie, ale zasahujú do chodníka, kde keď mamička s kočíkom chce prejsť, musí 

prejsť po blate. Ak by reorganizácia parkovania nebola možná, dal by sa aspoň rozšíriť 

chodník smerom k obchodu? 

 

Predseda VMČ informoval prítomných o odpovediach na otázky občanov, ktoré 

boli tlmočené na 1. Zasadnutí VMČ. Ohľadom nedostatočného vybavenia v kuchynke 

v SD Veča mesto Šaľa odpovedalo, že zakúpi nové a plnohodnotné vybavenie do 

kuchynky v SD Veča. Ohľadom prepadnutého chodníka pri reštaurácii YPS mesto 

tvrdí, že sa jedná o klesnutú krajnicu cesty, ktorej správcom je SSC a.s.. Táto klesnutá 

krajnica je pravdepodobne dôsledkom netesniacej podzemnej kanalizačnej siete. 

Súvisle s krajnicou je znížená niveleta chodníka, no pokles nie je pre chodcov život 

ani zdravie ohrozujúci, pokles je súvislý bez väčších výškových nerovností. Ohľadom 

neporiadku v cintoríne odpovedala správkyňa cintorína, že je oboznámená s týmto 

problémom, no bohužiaľ ľudia, ktorí tento neporiadok spôsobujú sa nedajú 

odkontrolovať. Zvažuje sa však kamerový systém v cintoríne, ktorý by tento problém 



vyriešil. V cintoríne sú umiestnené tabule (aj na smetných kontajneroch), kde je 

upozornenie, že za neporiadok v cintoríne hrozí sankcia až do výšky 600 Eur. 

Ohľadom poslednej rozlúčky odporučila správkyňa cintorína prísť o hodinu skôr, keď 

tam ešte nie sú ostatní ľudia, aby sa pozostalí mohli v pokoji rozlúčiť. V prípade 

ďalších výhrad treba kontaktovať priamo pani správkyňu cintorína.  

 

3. Rôzne 

 

V bode rôznom sa poslanci venovali podnetu od pána Demína, ktorý upozorňuje na 

pneumatiky, ktoré sú povykladané pri kontajnerových stojiskách. Predseda VMČ 

informoval poslancov, že o tomto probléme komunikoval aj s náčelníkom MsP v Šali, 

s pánom Mgr. Krokavcom, ktorý je toho názoru, že by pomohla inštalácia kamier 

v rámci modernizácie kontajnerových stojísk, aspoň na miesta, kde najčastejšie 

dochádzka k takýmto priestupkom. Poslancom sa tento návrh páči a budú ho 

podporovať. Ďalej komunikoval aj s pani Ing. Haládikovou, z referátu životného 

prostredia OSaKČ MsÚ Šaľa, ktorá vysvetlila problematiku nakladania 

s pneumatikami. Ďalej informovala o ďalších opatreniach, ktorými sú letáčiky, na 

ktorých je podrobný rozpis vývozu odpadu a tiež informácia ako nakladať 

s pneumatikami. Tieto letáčiky budú distribuované do každej domácnosti spolu 

s platobnými výmermi za komunálne odpady. Ďalej sa dohodli na možnosti, ktorou je 

článok, ktorý sa bude týkať tejto problematiky. Poslanci ďalej navrhujú väčšiu osvetu 

podporovanú referátom životného prostredia, spolu so školským úradom, napríklad 

výchovné prednášky na školách o tejto problematike, poprípade padol aj návrh, že 

v období prezúvania pneumatík, ak by to bolo možné by mohol  pribudnúť kontajner, 

ktorý by bol použitý na tento účel. Na záver poslanci podotkli, že každé riešenie, ktoré 

by tento stav zlepšilo, a skvalitnilo by životné prostredie budú podporovať.  

 

4. Záver 

 

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

a rokovanie ukončil.  

 

 

V Šali 05.03. 2018 

 

 

Ing. Peter Jaroš 

 predseda VMČ  

 

 


