Z Á P I S N I C A č. 3/2018
z rokovania výboru mestskej časti č. 3 (VMČ) konaného dňa 14.03.2018
Prítomní: Ing. Peter Jaroš, Ing. Ivan Kováč, Marek Molnár, Ing. Michael Angelov,
Miloš Rehák
Neprítomní: Ing. Peter Andráši – ospr., Ing. Vladimír Vicena – ospr.
Prezenčná listina a pozvánka je prílohou zápisnice.
Program:
1.
2.
3.
4.

Otvorenie
Podnety od občanov + odpovede na podnety z 2. rokovania VMČ
2. Zasadnutie MsZ v Šali, Majetkové záležitosti (mestská časť Veča)
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 10.03.2018.
2. Podnety od občanov + odpovede na podnety z 2. rokovania VMČ
Nahláseným podnetom bol podnet od pána Valenta, ktorému prekážajú autá stojace
pred jeho domom na Rímskej ulici. Podľa jeho slov po príchode domov nemá kam
zaparkovať svoje auto a nie len on, ale aj jeho susedia, alebo mu tieto stojace autá
bránia v zaparkovaní auta do dvora. Týmto žiada mesto Šaľa o vyriešenie tejto
situácie, napríklad umiestnením vodorovného dopravného značenia zákaz
státia/zastavenia.
Predseda VMČ informoval prítomných poslancov o odpovediach na otázky
občanov, ktoré boli tlmočené na 2. Rokovaní VMČ. Ohľadom rekonštrukcie chodníka
na Komenského ulici, popraskanej cesty na Komenského ulici, a reorganizácii
parkovania na Hollého ulici/rozšírenia chodníka smerom k obchodu. Odpoveďou bolo,
že mesto Šaľa eviduje tieto podnety, a bude ich riešiť.
3. 2. Zasadnutie MsZ v Šali, Majetkové záležitosti (mestská časť Veča)
Poslanci prerokovali materiály k 2. Zasadnutiu MsZ v Šali, ktoré sa bude konať
22.03.2018.

4. Rôzne
V bode rôznom poslanci diskutovali aj o chýbajúcom priečinku na bežné
vybavenie na Pošte vo Veči, ktorý chýba aj z toho dôvodu, že tam bol zriadený
priečinok Poštovej Banky. Pošta ale nepatrí do pôsobnosti mesta Šaľa. Ďalej preberali
stav prepadajúceho sa kanálu pri autobusovej zastávke na Lúčnej ulici. O tomto
probléme už bol informovaný aj pán Políček.
5. Záver
Predseda VMČ poďakoval poslancom za účasť a rokovanie ukončil.

V Šali 19.03.2018

Ing. Peter Jaroš
predseda VMČ

