
ZÁPISNICA 
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 28. apríla 2016 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 

ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, VOLEBNEJ KOMISIE,  

URČENIE PRACOVNÉHO PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  
A ZAPISOVATEĽKY 

 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Mgr. Jozef Belický, primátor 
mesta, v súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom 
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského 
zastupiteľstva v Šali, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali  
č. 6/2011 – VIII. dňa 19. mája 2011 a nadobudol účinnosť dňa 27. mája 2011, v znení zmien  
a doplnkov rokovacieho poriadku, ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Šali č. 12/2011 – VII. dňa 8. decembra 2011 a nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2012, 
a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – XI. a nadobudli účinnosť dňa  
1. októbra 2012.  
 
Mgr. Jozef Belický skonštatoval, že pri otvorení 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je prítomných a registrovaných 14 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé 
rokovať a uznášať sa. 
 
Ospravedlnení: Ing. Vladimír Vicena, Ing. Michael Angelov 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera, RSDr. Peter Gomboš 
Skorší odchod ohlásil: Ing. Peter Jaroš 
 
Mgr. Jozef Belický doplnil, že z dôvodu čerpania dovolenky sa z dnešného rokovania 
ospravedlnila aj hlavná kontrolórka, Ing. Alžbeta Sedliačiková. Primátor mesta ďalej oznámil, 
že z dôvodu ďalších služobných povinností bude musieť pred pätnástou hodinou odísť  
a rokovanie bude ďalej viesť jeho zástupkyňa, PaedDr. Danica Lehocká, PhD.  
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
navrhol doplniť do programu rokovania: 
- do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 5/5/2016 – Informácia 

o žiadosti o odkúpenie pozemku registra E katastra nehnuteľností, parcela č. 342, ostatná 
plocha 

 
Ing. Gabriela Lacková 
navrhla doplniť do programu rokovania: 
- do časti H. Rôzne bod číslo H 1/5/2016 – Účasť v projekte „Prevencia založená na 

dôkazoch“  
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Hlasovanie o úprave programu: 
- doplniť do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 5/5/2016 – Informácia 

o žiadosti o odkúpenie pozemku registra E katastra nehnuteľností, parcela č. 342, ostatná 
plocha 

Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Úprava programu zasadnutia bola schválená.  
 
Hlasovanie o úprave programu: 
- doplniť do časti H. Rôzne bod číslo H 1/5/2016 – Účasť v projekte „Prevencia založená na 

dôkazoch“  
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Úprava programu zasadnutia bola schválená.  
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku:   
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného 

predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek 
 
Časť II. Interpelácie poslancov  
 
Časť III. Predkladané materiály 
 
A. Informačné materiály a správy 

1. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 1/5/2016 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 

2. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 04. 2016 - materiál 
číslo A 2/5/2016  
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 

3. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2015 - materiál 
číslo A 3/5/2016 
predkladá Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ 

4. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení 
Dodatku č. 14 - materiál číslo A 4/5/2016 
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
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5. Informácia o žiadosti o odkúpenie pozemku registra E katastra nehnuteľností, parcela 

č. 342, ostatná plocha - materiál číslo A 5/5/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 
Nie sú predmetom rokovania. 

 
C. Hospodárenie mesta 

1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2016 - materiál číslo C 1/5/2016                                        
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 

2. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť kultúry - materiál číslo  
C 2/5/2016 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 

3. Návrh na zmenu „Cenníka služieb poskytovaných na internetovej stránke mesta Šaľa“ 
- materiál číslo C 3/5/2016                        
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
 

D. Majetkové záležitosti 
1. BAUKER, s.r.o., Jesenského 8/650, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/5/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

2. KOMERCFRUCT, spol. s r.o., Vlčanská 560/15, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom 
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/5/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

3. Relax CAVE s.r.o., P. J. Šafárika 373/6, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/5/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

4. Agnesa Hledíková, Kukučínova 533/34, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – 
záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 4/5/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

5. 24auto s.r.o., Fr. Kráľa 1862/4, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/5/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

6. Albína Killová, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01  Bratislava 5 – žiadosť  
o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 6/5/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

7. Irena Kocsisová, trvale bytom Okružná 1025/16, 927 01  Šaľa a Peter Kocsis, trvale 
bytom Tešedíkovo č. 428, 925 82  Tešedíkovo – prevod pozemku pod garážou na 
Kvetnej ulici v Šali - materiál číslo D 7/5/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN C  
č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali, za časť parcely KN E č. 1764/1 a časť parcely  
KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali - materiál číslo D 8/5/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parcely  
č. 2005/1 a časť parcely č. 2003 vo vlastníctve spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o.,  
za časť parcely číslo 1983/1 vo vlastníctve mesta Šaľa - materiál číslo D 9/5/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
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10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Štúrovej ul. v Šali 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Arpáda Kukiho, Vydrany č. 132 a Ninu 
Kuki Petkovovú, Hurbanova 4, Šaľa - materiál číslo D 10/5/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Júliusa Beloviča, Jánošíkova 
1362/25, Šaľa - materiál číslo D 11/5/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

 
E. Personálne záležitosti 

1. Voľba členov komisie územného plánovania, výstavby a dopravy - materiál číslo  
E 1/5/2016  
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 

 
F. Právne záležitosti 

1. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) 
a Telč (ČR) - materiál číslo F 1/5/2016 
predkladá Ing. Eliška Vargová, RRSaŠF, OSaKČ 

 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 

1. Účasť v projekte „Prevencia založená na dôkazoch“ - bod číslo H 1/5/2016 
predkladá Ing. Gabriela Lacková, poslankyňa MsZ 

 
Časť IV. Ukončenie 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Marek Molnár  
členovia: Miloš Rehák, Ing. Peter Andráši 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 14 
Za:  11 
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
 
Voľba volebnej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie volebnej komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Marián Krištof  
členovia: Róbert Tölgyesi, Ing. Róbert Andráši 
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Hlasovanie:  
Prezentácia: 13 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- zástupca primátora mesta 
- predseda návrhovej komisie 
- prednosta mestského úradu 
 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na overovateľov zápisnice nasledovne: Ing. Tibor Baran a Mgr. Jozef Varsányi.  
Hlasovanie: 
Prezentácia: 14 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že: 
Ing. Gabriela Lacková a PaedDr. Danica Lehocká, PhD., overovatelia zápisnice z 3. zasadnu-
tia mestského zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. marca 2016, 
a 
Ing. Marián Krištof a Marek Molnár, overovatelia zápisnice zo 4. zasadnutia mestského 
zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa uskutočnilo dňa 5. apríla 2016, 
overili svojím podpisom správnosť a úplnosť zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne 
námietky. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Bc. Veronika Jarošová. 

 
 

ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie nepodal žiadny poslanec. 
 
Ústnu interpeláciu podali poslanci: 
 
Marek Molnár 
- opýtal sa, či tento rok bude na Bernolákovej ulici dokončený plot, čo sa začal; mal na 

mysli tie dosky z betónu na spodnej časti,  
- ďalej sa opýtal, ako to je pri Kauflande, lebo sú rôzne reči okolo toho, či tam vlastne niečo 

bude, alebo to zostane takto, ako to je, alebo čo s tou budovou vlastne bude,    
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Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že vedúca stavebného úradu tu nie je a nevie, kto má odpovedať na plot na 

Bernolákovej, tak odpovieme písomne, 
- ďalej uviedol, že čo sa týka Kauflandu, tak tam spoločnosť KN Centrum podala žiadosť 

o vydanie územného rozhodnutia, my sme územné rozhodnutie vydali, Okresný úrad 
v Nitre, ktorý v tomto prípade vykonáva úlohy krajského stavebného úradu, zrušil toto 
rozhodnutie a vrátil ho na opätovné prerokovanie na základe petície občanov a niekoľkých 
námietok, ktoré tam boli; na základe toho spoločnosť požiadala o pokračovanie konania, 
potom svoju žiadosť stiahli, podali opätovne novú žiadosť o nové konanie, na základe 
ktorej sa momentálne koná, ešte nie je vydané rozhodnutie, ale verí tomu, že ak budú 
splnené všetky podmienky, tak nemáme problém vydať k tomu rozhodnutie, sú tam ale 
opätovne námietky občanov,  

 
Marek Molnár 
- opýtal sa, že či je tam nejaká petícia a ohľadne čoho,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nie, námietky,  
 
Marek Molnár 
- opýtal sa, že či námietky kvôli tej stavbe,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že áno, kvôli tej stavbe,  
 
 
Róbert Tölgyesi 
- uviedol, že existujú medzi činžiakmi (ako je aj Bottova ulica) staré ihriská; robia sa teraz 

samé nové ihriská pre malé deti, ale existujú asfaltové plochy s košmi; opýtal sa, či 
náhodou neplánuje mesto niečo do rekonštrukcií asfaltu, aby sa to mohlo naďalej 
využívať, nie pre deti, ale pre väčších; uviedol, že mu stačí písomná odpoveď,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že všeobecný odpor k asfaltovým ihriskám a k basketbalu v tomto meste je 

známy; absolvovali sme niekoľko kôl petícií, každý to chce, ale pri úplne inom činžiaku; 
doplnil, že odpovieme písomne,  

 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že na základe požiadavky rodičov by chcel poprosiť o riešenie dopravnej situácie 

na Hurbanovej ulici; je tam dopravná značka, ktorá zakazuje prejazd vozidiel; túto značku 
nerešpektuje absolútne nikto a prichádza ku kolíznym situáciám, pretože vozovka je 
zúžená, z jednej strany sú parkoviská a z druhej sú predzáhradky; autá idúce v protismere 
sa nevedia vôbec vyhnúť, prichádza k poškodeniu vozidiel, k oškretiu atď.; je to denná 
situácia, ktorá tam vzniká, pretože okrem osobných áut tadiaľ chodia aj nákladné;  
na základe rozhovorov s obyvateľmi tejto ulice navrhujú aspoň to, aby tam okrem 
smetiarskeho vozidla nemohli jazdiť nákladné autá, pretože tam jazdia aj veľké nákladné 
autá; tá situácia vzniká z toho, že pred maďarskou základnou školou je v jednom smere 
zakázaný prejazd a skracujú si cestu po Hurbanovej ulici, ak tam ide nákladné auto, 
osobné nemá možnosť prejsť,  
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- opýtal sa, aký je stav s nedoplatkami zo strany právnických a fyzických osôb pri dani 
z nehnuteľnosti a platby za komunálny odpad; bolo tam niekoľko stotisíc pohľadávok 
mesta voči týmto osobám, či sa to pohlo, aký je tam stav; poprosil o písomnú odpoveď,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že si dovolí aj k prvej otázke poslať písomnú odpoveď; preveríme, čo sa tam dá 

a bude informovaný v písomnej podobe o riešení tohto stavu,    
 
 
Ing. Róbert Andráši 
- opýtal sa, či by mesto mohlo opraviť novovybudovaný chodník na Nešporovej ulici, ktorý 

bol super, pekný, rovný a keď sa začala robiť kanalizačná prípojka do domova dôchodcov, 
tak poškodili tri metre chodníka; je to naozaj v zlom stave, chýbajú tam aj časti toho 
chodníka; keď sa bude robiť chodník medzi Jednotou Lux a Čsl. armády, tak či by mohli 
opraviť aj túto časť, tri metre,  

- ďalej sa opýtal, či môže mesto umožniť nákres, plán rekonštrukcie Hornej, obyvatelia sa 
pýtajú, či sa môžu na to pozrieť; to, čo je verejné, či by sa mohlo zverejniť, alebo dať mu 
informáciu, kde to nájde,  

- uviedol, že toto by poprosil písomne, starostlivosť o predzáhradky, často sa ho na to 
pýtajú ľudia, že kto sa má starať o predzáhradky, či oni alebo mesto a ak by mal niečo 
písomné, čoho by sa mohol chytiť a preposlať im to, lebo má naštudovaný zákon aj 
všeobecne záväzné nariadenie, ale tiež v tom je trošku rozpor; čiže starostlivosť 
o predzáhradky, kto sa o ne má starať, 

- ďalej sa opýtal, či by mesto mohlo požiadať vlastníkov stavieb na Vlčanskej ulici, aby to 
bolo v takej forme, aby to neohrozovalo, aj ten Kazačok, padá tam plot, tieto dve budovy, 
rozostavaná na Vlčanskej ulici a Kazačok, aspoň oplotenie aby tam dali do poriadku, lebo 
sa tam dostávajú decká,  

- ďalej sa opýtal na Hospodársku ulicu (tiež by poprosil písomnú odpoveď), či tam vieme 
pomôcť tým obyvateľom, ktorí boli oklamaní, že sa im nevybudovala cesta;  
mesto, čo malo vybudovať cestu, vybudovalo a už tá ďalšia časť nie je mestská, tomu 
rozumie, ale či im tam nejako vieme pomôcť, aby tam mali cestu; opýtal sa, či v tomto 
nevie mesto nejako pomôcť; požiadal, či by sa tam dali dať dopravné značky, v tej 
vybudovanej časti, od Hospodárskej ulice, ako sú rodinné domy, tak tam je to bez značiek 
a dochádza tam k stretom, kolíziám,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že ten chodník bude určite opravený, tam nie je čo riešiť na tejto interpelácii,  
- ďalej uviedol, že čo sa týka rozostavaných stavieb, v súčasnosti vedúca stavebného úradu 

zvolala štátny stavebný dohľad na stavbu na Vlčanskej ulici; tam riešime ten stav, aj 
vzhľadom k tomu, že tá stavba je rozostavaná už niekoľko rokov a stavebné povolenie má 
nejaké parametre, ktoré mali byť dodržané a tie dodržané nie sú, tak bude vlastník 
vyzvaný k tomu, aby zjednal nápravu alebo ho budeme sankcionovať, ako nám to zákon 
umožňuje, 

- ďalej uviedol, že čo sa týka Hornej ulice, tam si myslí, že sa absolútne zhodnú; minulý 
týždeň požiadal Ing. Matajsovú, ktorá je zadávateľka projektovej dokumentácie, aby 
vyžiadala od projektanta vizualizáciu, hneď, ako to bude možné, myslí na to, určite vie, že 
to každého zaujíma, ako to bude vyzerať, vzhľadom na to, že termín september stále nie je 
istý, či získame dovtedy povolenia, tak jednoznačne chceme predstaviť aspoň vizualizáciu 
toho, čo sa tam má vlastne robiť,  
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- ďalej uviedol, že na ostatné interpelácie aj vrátane Hospodárskej ulice odpovieme 
písomne,  

 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že zopakuje svoju interpeláciu spred dvoch mesiacov k výjazdu na Jesenského 

ulici, bránia tam výhľadu smerom od železničného priecestia kríky, úspešne nám podrástli 
o desať centimetrov, ako začalo vegetačné obdobie, už by sa toho mohol naozaj niekto 
chopiť; v tej súvislosti ho napadá ešte jedna vec, myslí, že tu videl, ak si dobre pamätá,  
je tam nejaká žiadosť o osadenie reklamnej tabule na druhej strane, čiže smerom ako keby 
pohľad z Jesenského do mesta, len apeluje, aby sa dala tak, aby vodiči mali výhľad, 
hlavne tí, ktorí chcú potom križovať tú cestu, lebo tam je kolíznych situácií až, až,  

- ďalej uviedol, že celkom pekne nám kosia mesto; opýtal sa, kto to kosí,  
 
Ing. Gabriela Braníková 
- INEX – Hausgarden s. r. o., Močenok, 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či oni vyhrali nejakú súťaž,  
 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že nevyhrali zatiaľ žiadnu súťaž, výber dodávateľa na údržbu zelene stále 

prebieha, zmluva so spoločnosťou VOMA-SK s.r.o. nám skončila k 31. 03. 2016, takže 
tam nebolo možné urobiť dodatok k zmluve; oslovili sme miestne firmy z okolia, dostali 
sme cenovú ponuku a jednorazovou objednávkou sme teraz riešili toto jedno kosenie, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že sa mu zdá, že sú to ľudia od Ivana Kováča, ktorý to kosil dlhé roky a dobre to 

kosil,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že aj od Ivana Kováča,  
 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že sú to miestni ľudia z okolia,  
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, že prečo to neobjednáme u Ivana Kováča normálne, lebo však on to robí 

perfektne,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že preto, lebo on nemá kapacitne na to, aby pokosil celé mesto,  
- ďalej uviedol, že on je prihlásený do súťaže spoločne so spoločnosťou INEX–Hausgarden  

s. r. o.,  
 
Ing. Peter Andráši 
- odpovedal, že už mu to je teraz jasné,  
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Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že nejde to dať na priamo, pretože to je nadlimitná zákazka, takže musíme 

dodržiavať zákon o verejnom obstarávaní,  
 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že čo sa týka toho živého plotu, hneď po zastupiteľstve tam poslala niekoho, aby 

zabezpečil orezávanie, ale keďže sa jedná o predzáhradku rodinného domu p. Beneša, 
ktorý má problém s fasádou domu, pretože okoloidúce autá mu tú fasádu stále ostriekajú 
a znehodnocujú mu ju, tak si to vyriešil týmto živým plotom; nechce dovoliť, aby sme mu 
do toho živého plotu zasahovali,  

- ďalej uviedla, že ten pozemok, kde sú živé kríky, je mestský, ale tam, ako aj Ing. Róbert 
Andráši dal otázku ohľadom predzáhradky, vlastne pozemky predzáhradiek nie sú riešené 
v žiadnom zákone, takže, keď sa aj pýtal (adresované Ing. R. Andrášimu) na to všeobecne 
záväzné nariadenie, chcela by sa opýtať, v ktorom všeobecne záväznom nariadení to 
našiel, lebo číslo osem o udržiavaní všeobecného poriadku bolo v minulosti zrušené, 
napadnuté prokurátorkou,  

 
Ing. Róbert Andráši 
- uviedol, že, zákon tri roky dozadu hovoril, že mesto to má udržiavať, 
 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že podľa zákona o ochrane prírody je každý vlastník pozemku povinný 

odstraňovať z pozemkov invazívne druhy drevín a to sú zákonom predpísané dreviny, 
o ktoré ide; sú to aj určité buriny a sú to aj určité dreviny,  

- ďalej uviedla, že s tými predzáhradkami je veľmi ťažké určiť jednotný meter, pretože 
určití ľudia si tam pestujú kvety, starajú sa o ruže, okopávajú si,  

 
Ing. Róbert Andráši 
- uviedol, že len čo sa týka kosenia trávy,  
 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že áno, ale ako k tomu prídu tí druhí, ktorí majú pred tými predzáhradkami 

trávniky; treba určiť nejaký jednotný meter, komu budeme okopávať, komu budeme 
kosiť,  

- ďalej uviedla, že v deväťdesiatich percentách máme tieto problémy len s predzáhradkami 
v činžiakoch; ľudia pred rodinnými domami, napríklad v tých rodinných domoch bývajú 
70 – 80 roční dôchodcovia, sú jeden, dvaja a pred tými rodinnými domami nemáme nikdy 
žiadny problém, automaticky si tie plochy udržiavajú,  

 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že aby sme z toho neurobili mohutnú diskusiu; ak p. Beneš, ako vlastník, alebo 

teda ten, kto ošetruje túto predzáhradku, mal problém s tým, aby sme mu vyťali ten živý 
plot (hovoril s ním, aj jemu to povedal, že s tým má problém), tak poprosil Ing. 
Braníkovú, aby sa pokúsili nájsť nejaké technické riešenie, ktoré by mohlo nahradiť tento 
živý plot a umožnilo by aj výhľad vozidiel, lebo aj také existujú, aby sme ochránili jeho 
dom a potom s takýmito technickými riešeniami oboznámila interpelujúceho p. poslanca 
Andrášiho, že toto je možné, 

- opýtal sa, či postačuje takáto odpoveď, lebo tam nevyriešime nič, jednoducho nesúhlasí 
s tým vyťatím preto, lebo má nielen mokrý dom, ale ho má ešte aj čierny a každý druhý 
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rok ho maľuje preto, lebo tie autá mu tam proste navíria prach, ak existuje iné technické 
riešenie, lebo môžeme tam dať umelú zábranu, alebo niečo ... (nedokončená veta),  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že ho preruší, tam stačí dať oproti zrkadlo a je to vyriešené,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že napríklad; Ing. Braníková príde určite s nejakými návrhmi a oboznámi ho 

v rámci tejto odpovede na túto interpeláciu, 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že by mal ešte jednu interpeláciu, opäť to zopakuje, ohľadom kruhového objazdu 

pri Tescu; opýtal sa, či sa plánuje, neplánuje,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že na toto mu hneď odpovie; dnes bolo zasadnutie rady ZMO Galanta – Šaľa, kde 

bol prítomný nový štátny tajomník Ministerstva dopravy p. Árpád Érsek; upozornil ho na 
dve veci pre Šaľu, na obchvat a na kruhový objazd pri Tescu; sľúbil, že na kruhový objazd 
sa pozrie; o obchvate informoval, v akom je to stave a aj o finančných možnostiach 
a vyhliadkach; každopádne ho vyzval, aby Slovenská správa ciest zjednala nápravu 
s kruhovým objazdom, ktorý sa nachádza na ceste I/75 a nie je ich, to proste takto ďalej 
nemôže ísť; my sme sa fakt snažili ako sprostredkovatelia, volal, no nehýbe sa to; dnes ho 
poprosil, on si z toho urobil fakt podrobné poznámky a sľúbil, že sa pokúsi vyriešiť ten 
kruhový objazd a určite mu dá vedieť; toto sa odohralo dnes doobeda, viac preto už nevie 
spraviť, lebo už sme sa obrátili na každého, na zimu to Slovenská správa ciest opravila 
a teraz nič, ten, kto to mal v Tescu na starosti, toho prepustili, teraz je tam niekto nový, 
kto sa má oboznámiť s dokumentáciou z našich rokovaní za minulé dva roky,  

 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa, kedy sa začne s cestou fara – Večierka, s tým chodníkom,   
- uviedol, že nevie, či to sem patrí, je to taká športová akcia; občania, fanúšikovia zo Šale 

ho poprosili, aby interpeloval, že aby sme konečne ten marazmus vo futbale skončili, 
čo sa tu deje v Šali, to je nenormálna situácia, je to požiadavka fanúšikov, predtým 
chodilo na futbal 500 ľudí, teraz chodí 50, alebo 5,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, či to mal byť chodník na Dolnej ulici od fary,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že áno,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- poprosil p. Políčka, kedy sa to bude realizovať,  
 
Miroslav Políček 
- uviedol, že práve minulý týždeň rozhodil ponuky na opravu, je to zhruba 1 500 m2 na 

výmenu povrchu chodníkov, čo je výmena asfaltovej vrstvy, ktorú odstránia a musia tam 
dať novú obaľovanú asfaltovú zmes, ktorá vydrží ďaleko viac; teraz je veľmi veľa akcií 
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rozbehnutých, ako je Komenského, Robotnícka, prepojovacia na Budovateľskej, nejaké 
chodníky sa teraz robia vo Veči, takže vidí to tak najskôr koncom mája, v priebehu júna,  

 
Mgr. Jozef Belický   
- uviedol, že čo sa týka situácie vo futbale, ako je verejne známe, nemáme priamy vplyv na 

činnosť futbalového klubu, ktorý je občianskym združením; faktom je, že máme s týmto 
občianskym združením uzatvorenú nájomnú zmluvu na majetok, ktorý jednak máme 
v majetku a ktorý jednak dávame do podnájmu a máme ho v nájme od spoločnosti  
Duslo a.s.; je informovaný o tomto stave, skutočne intenzívne to riešime,  

- ďalej uviedol, že minulý týždeň mali rokovanie za účasti dvoch poslancov mestského 
zastupiteľstva Ing. Bartošoviča a Ing. Krištofa, zúčastnila sa ho p. prednostka a prišiel 
predseda predstavenstva Duslo a.s. Ing. Cingr a generálny riaditeľ Dusla Šaľa Ing. Bláha; 
dopodrobna sme rozobrali situáciu nielen vo futbale, ale aj v ďalších športoch, teda 
v hádzanej a v niektorých ďalších; myslí si, že sa črtá niekoľko riešení a že spoločnými 
silami to dokážeme, lebo oni financujú činnosť klubu a my financujeme používanie tohto 
majetku; bezpochyby sme dvomi subjektmi, ktoré najviac podporujú šport, špecificky 
futbal v Šali; sme trochu v neporozumení s vedením futbalového klubu, ale myslí si, že aj 
toto sa vyrieši a veľmi rád na budúce mestské zastupiteľstvo pripraví aj písomnú 
informáciu o ďalšom vývoji v tejto oblasti,  

 
 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že v mene obyvateľov Hviezdoslavovej ulice by chcela požiadať, či by tam mohla 

byť nainštalovaná jedna lampa medzi trafostanicou a kotolňou, je tam taký prechodový 
chodník; upresnila, že je to medzi Hviezdoslavovou a Mostovou,    

- ďalej uviedla, že v centre mesta boli otázky, že či by na centrálnej mestskej zóne mohli 
byť zriadené toalety, lebo podnikatelia sa sťažujú, že suplujú mestské toalety,  

- ďalej uviedla, že obyvatelia na ulici P. J. Šafárika, v blízkosti predajne Jednota, žiadali, či 
by mesto mohlo ostrihať kríky pri hlavnom vchode, lebo ľudia to tam používajú ako 
toalety, všetky kríky v tom parku by mohli byť odspodu uvoľnené, aby do toho bolo 
vidieť,  

- opýtala sa, či by v nemocničnom parku mohli byť inštalované prvky pre väčšie deti 
a dospelých, pošle fotografiu, čo by to mohlo byť,  

- ďalej uviedla, že na margo tých predzáhradiek by sa chcela opýtať, či by mohlo mesto 
osloviť predsedov bytových spoločenstiev k spolupráci pri starostlivosti o predzáhradky, 
takisto aj firmy a občanov s tým, že mesto by ponúklo nejaký benefit, že napríklad, keď sa 
zaviažu, že sa budú starať o tento priestor, tak by dostali napríklad trávové semeno, alebo 
kríky a to by ich motivovalo, aby sa starali; stačia jej písomné odpovede,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že určite odpovieme písomne.  
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ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY  
 
1. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 1/5/2016 
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, 
B. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 04. 2016 - materiál 

číslo A 2/5/2016  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo     

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 04. 2016, 
B. berie na vedomie 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 04. 2016. 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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3. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2015 - materiál 
číslo A 3/5/2016 

Predložila Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek   
- uviedol, že komisia kultúry a cestovného ruchu prerokovala túto správu 22. marca 2016 

a svojim uznesením odporúčala prerokovať správu a prijať ju mestskému zastupiteľstvu, 
- ďalej uviedol, že by chcel poďakovať vedúcej mestskej knižnice za spoluorganizovanie 

a celkový priebeh literárnej súťaže, ktorá bola v našom meste a to je „Esej Jána 
Johanidesa a Cena Jána Johanidesa“, 

 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že by chcela poďakovať za spoluprácu v letnej sezóne, že spoločne zveľadili 

centrum mesta, že zveľadili črepníky,  
- ďalej uviedla, že teraz uplynie to obdobie, že môžu robiť nejaké zmeny v rámci budovy,   
 
Mgr. Adriana Gerová 
- uviedla, že ešte rok,  
 
Ing. Gabriela Lacková 
- opýtala sa, či sa niečo chystá, alebo akú majú predstavu,  
 
Mgr. Adriana Gerová 
- opýtala sa, že v čom myslí to zveľadenie,  
 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že napríklad trošku zväčšiť ten priestor, keď sa debatuje,  
 
Mgr. Adriana Gerová 
- opýtala sa, či prestavby,  
 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že nie prestavby, ale ináč tie stoly,  
    
Mgr. Adriana Gerová 
- uviedla, že áno, chystajú sa tam nejaké takéto zmeny,  
 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že nie je miesto, keď je tam viac ľudí, 
 
Mgr. Adriana Gerová 
- uviedla, že toto už majú prichystané, lebo veľa vecí je tam takých, čo musia prispôsobiť 

na prevádzku,   
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2015,  
B. berie na vedomie 

správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2015. 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení 

Dodatku č. 14 - materiál číslo A 4/5/2016 
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či týmito úpravami, resp. presunmi, došlo k navýšeniu počtu zamestnancov,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že nie, to sú len presuny z oddelenia na oddelenie, pretože na Spoločný školský 

úrad je to referent, ktorý má na starosti účtovníctvo v originálnej kompetencii materskej 
škôlky, táto zamestnankyňa to aj reálne robí, len bola zaradená na oddelenie ekonomiky, 
ale ona vlastne rieši problematiku originálnych kompetencií materských škôlok,  

- ďalej uviedla, že druhým boli dvaja zamestnanci na právnom, a to na pozícii referent 
a právnik, kde pozíciu referenta presúvame na oddelenie ekonomiky, lebo on vlastne aj 
vykonával exekúcie na vymáhanie na daniach a poplatkoch, je to len personálny presun,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že pokiaľ si všimol, tak jedine v úrade primátora je vedúca komunikačného 

odboru,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že áno, ale to bolo už predmetom úpravy organizačného poriadku minulý rok, 

nevie presne ktorého, ale bolo,  
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že by chcel dve tri vety, chce poďakovať referátu informatiky za novú webovú 

stránku mesta, je prehľadná, dobrá, ľahko sa v nej dá orientovať, poďakoval hlavnému 
tvorcovi p. Fabiánovi, aby sa mu aj ďalej darilo a všetkým tým, ktorí sa podieľali na 
príprave a zabezpečení novej webovej stránky mesta a chcel by povedať, že i z tohto 
zasadnutia prvýkrát v histórii je priamy prenos na internete; je to zásluhou práve týchto 
zmien a celý priebeh, už interpelácie atď. je na webovej stránke mesta,    
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo     

informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení 
Dodatku č. 14, 

B. berie na vedomie 
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení 
Dodatku č. 14. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Informácia o žiadosti o odkúpenie pozemku registra E katastra nehnuteľností, 

parcela č. 342, ostatná plocha - materiál číslo A 5/5/2016 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. doplnila, že je prítomný aj právny zástupca žiadateľa  
Mgr. Matej Tarbaj, ktorý je pripravený zodpovedať na prípadné otázky.  
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi   
- uviedol, že tento materiál by sme nemali dnes prerokovávať, pretože bol neskoro dodaný, 
- ďalej uviedol, že si váži túto spoločnosť, ale prečo na nás vyvíja tlak, že im to musíme 

predať; jednu vec si pamätá, čo sú tu starí Šaľania, ako bolo futbalové ihrisko, tak za ním 
bol tiež židovský cintorín a keď zajtra zistia, že je aj za dopravným ihriskom, tak aj to 
budú chcieť oplotiť; nerozumie tomu, chcú to oplotiť, majú tu krásne oplotenie, ale myslí 
si, že oni by o plote mali čo najmenej hovoriť, lebo oni ten plot niekedy inak využívali, 
nesúhlasí s tým, aby tento priestor bol urobený ako ... (nedokončená veta), nech si urobia 
na židovskom cintoríne nejakú tabuľu, kde si pripomenú týchto ľudí, ktorí sú tam 
pochovaní, ale nevie, ako chcú robiť to, že na dopravnom ihrisku je tiež miesto, kde boli 
pochovaní židovskí občania; zajtra prídu s tým, že chcú rozobrať dopravné ihrisko 
a urobiť si tam pietne miesto; nerozumie tomu,  

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že v tejto fáze ide len o informáciu, práve preto si myslí, že aby sa rozprúdila 

nejaká debata o tom, že či vlastne chceme alebo nie ... (nedokončená veta),  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že práve preto, že je to informácia, tak zajtra prídu, že aj tam to chcú urobiť,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že v tejto veci sme sa písomne obrátili ešte aj na okresný úrad, pozemkový 

a lesný odbor, ako aj na Povodie Váhu; bohužiaľ tým, že neskoro prišla žiadosť, tak aj tie 
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žiadosti o stanovisko odišli len včera, takže do dnešného dňa nemáme ešte žiadne 
stanovisko od týchto orgánov, 

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- uviedla, že samozrejme záleží na tom, aby ste boli (poslanci) bezprostredne informovaní 

a preto je predkladaná táto žiadosť na zastupiteľstvo,  
 
Ing. Marián Krištof – poslanecký návrh   
- uviedol, že sa prikláňa k názoru predrečníka, že informácia bola podaná vo veľmi krátkom 

čase, myslí si, že nie je možné, aby sme sa na takúto vec aj my pripravili, takže by chcel 
podať poslanecký návrh, aby toto bolo stiahnuté z rokovania,  

- ďalej uviedol, že si váži všetkých pozostalých, či sú z takej obce, takého vyznania, len od 
narodenia žije v Šali a do dnešného dňa sa nestretol s tým, že by niekto aj zo židovskej 
obce hovoril o tom, že by cintorín pri Váhu bol, troška ho udivuje, prečo šalská židovská 
obec neotvorila túto otázku a teda máme ju tu, ale prečo ju ona neotvorila, 

- ďalej uviedol, že ďalšia otázka z pohľadu obchodného a právneho, troška podivná 
a zvláštna, vytiahol si výpis z obchodného registra tejto spoločnosti, ktorá to žiada a táto 
obchodná spoločnosť (hovorí to len pre všetkých poslancov) jewish cemetery Pezinok 
s.r.o., bola založená 28. februára 2015, takže je to ročná spoločnosť, kde jediný spoločník 
je David Niederman z Viedne, z Rakúskej republiky; čítal aj žiadosť a vie, že je to rabín 
z Viedne a poukazuje na to, že pri určitých obchodných transakciách, ktoré sa robia,  
ako pri takýchto spoločnostiach je dosť neobvyklé, aby spoločnosť, ktorá má jeden rok ... 
(nedokončená veta), proste preňho je to podivná spoločnosť, ktorá má rok založenia len 
minulý rok, chcel to dať len poslancom do zreteľa; takisto by potom možno požadoval 
(nespochybňuje ani nevylučuje, že by tam ten cintorín mohol byť) historicky zdokladovať 
zastupiteľstvu menný zoznam, či vieme vôbec, ktorí zosnulí sú tam, uberal by sa týmto 
smerom,  

 
Mgr. Matej Tarbaj – právny zástupca žiadateľa   
- uviedol, že tie dokumenty, ktoré p. poslanec Krištof požadoval, teraz zhromažďujú, majú 

výpisy z pozemkových kníh, z ktorých sa dá doložiť, že ten cintorín tam existoval; 
k otázke, že prečo nežiada miestna židovská obec, ide o to, že jediný spoločník a konateľ, 
p. rabín Niederman je na čele medzinárodnej spoločnosti, ktorá sa nazýva Atra Kadisha, 
ktorá obnovuje takéto židovské cintoríny po celom svete a založili spoločnosť s ručením 
obmedzeným práve preto, že pre neobčanov Európskej únie, resp. pre zahraničné osoby  
je to najjednoduchšia cesta, ako založiť právnickú osobu na Slovensku; založená bola 
v 2015 roku preto, lebo v tej dobe sa začal riešiť starý židovský cintorín v Pezinku, kde to 
bude predložené na rokovanie zastupiteľstva 6. júna 2016 a ide o to, že táto organizácia sú 
ortodoxní židia, ktorí sa snažia obnoviť tie cintoríny; miestne židovské komunity sú 
z nejakého dôvodu v takom stave, v akom sú; v Pezinku sa ten cintorín stavebným 
vývojom dostal do vnútrobloku rodinných domov, kde sa využili ako záhrady, takže tam 
tiež bežia rokovania; a čo sa týka aj tých podkladov, stretol sa s odbornými referentkami 
tu na mestskom úrade s tým, že samozrejme v spolupráci budeme pripravovať ten materiál 
tak, aby vo chvíli, kedy budete mať o ňom hlasovať, tak aby ste mali naozaj všetky 
informácie a aby to bolo tak pripravené, aby ste sa mohli zodpovedne rozhodnúť v tejto 
veci,  

 
Róbert Tölgyesi – faktická poznámka 
- uviedol, že by chcel len poprosiť práve kvôli tomu, aby bolo vyjadrenie aj z tej druhej 

strany, viac menej bolo zodpovedané všetko, čo chcel počuť, prikláňa sa k tomu, že teraz 



 17 

to stiahnuť a dať to na najbližšie zastupiteľstvo, alebo kedy bude vedieť dať firma nejaké 
podklady, aby to bolo každému známe,  

 
Ing. Peter Andráši 
- predpokladá, že majú od konateľa spoločnosti všetky splnomocnenia,  
 
Mgr. Matej Tarbaj – právny zástupca žiadateľa 
- uviedol, že áno,  
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, čo je primárnou činnosťou tej spoločnosti,  
 
Mgr. Matej Tarbaj – právny zástupca žiadateľa   
- uviedol, že primárnou činnosťou má byť práve správa takýchto miest po Slovensku; keď 

si prezriete tie predmety činnosti podľa obchodného registra, zvolili tam také živnosti,  
aby umožňovali vybudovanie nejakého zázemia cintorínov a následnú správu; je to 
samozrejme obchodná spoločnosť, takže je na mieste Vaša otázka, že prečo obchodná 
spoločnosť, je zo zákona založená za účelom podnikania, prizná sa, že nevedel nájsť 
nejaký právny rámec v tej dobe, kedy sa naňho obrátili, iný alebo jednoduchší, ako práve 
obchodnú spoločnosť,  

- ďalej uviedol, že židovská viera alebo náboženstvo nemá jednotnú centralizovanú 
organizáciu, jednotlivé židovské obce sú viac menej samostatné, neexistuje nejaký 
najvyšší rabín alebo niečo podobné, takže preto oni nevnímajú ako problém to, že 
požiadali o niečo, čo miestna židovská obec nežiadala; je tam viacero rovín, berú to 
samozrejme z tej náboženskej stránky a on sa tomu snaží dať nejaký právny rámec, 
taký, aby to bolo v súlade s našim právnym poriadkom a aby všetko prebehlo tak, ako má,  

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či minulý rok vyvíjala spoločnosť nejaké obchodné aktivity,    
 
Mgr. Matej Tarbaj – právny zástupca žiadateľa   
- uviedol, že nie, nevyvíjala žiadne aktivity, momentálne to je len papierová spoločnosť, 

práve preto, že tie rokovania v Pezinku neboli ukončené, momentálne je to predjednané 
tak, že by v Pezinku malo dôjsť k prevodu toho pozemku v júni, takže v tejto chvíli začne 
spoločnosť vykonávať aktivity smerujúce k obnove toho pezinského cintorína,       

 
Ing. Peter Andráši – procedurálny návrh  
- navrhol, aby sme tento materiál stiahli a keď bude p. právny zástupca, alebo kohokoľvek 

vyšle tá spoločnosť žiadajúca o prenájom, mať konkrétne veci plus mínus ako spomenul 
Ing. Krištof, tak vtedy by sme to možno uvideli na tom zastupiteľstve, inak si myslí, že 
teraz nemá zmysel o tom nejako rokovať,  

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.  
- uviedla, že je to totožný návrh, ako dal p. poslanec Krištof, ak správne porozumela, ale dá 

slovo ešte p. poslancovi Varsányimu s faktickou poznámkou, aby nebol ukrátený,  
 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka  
- uviedol (adresované právnemu zástupcovi), že p. doktor, vy ste obchodníci, po Vatikáne 

ste najbohatšia spoločnosť vy, 
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PaedDr. Danica Lehocká, PhD.  
- upozornila, že by mal reagovať faktickou poznámkou na p. poslanca Petra Andrášiho, 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že on to hovoril právnemu zástupcovi, povedal mu, že v Šali je ešte jeden 

židovský priestor, kde sú pochovaní židovskí občania; opýtal sa, že čo potom, či aj s tým 
prídu a budeme búrať činžiaky, je to vážna vec,  

 
Mgr. Matej Tarbaj – právny zástupca žiadateľa 
- uviedol, že iste, že je to vážna vec, on nie je židovského vyznania, ani nemá nič iné 

spoločné s touto organizáciou, okrem toho, že ju právne zastupuje; táto organizácia  
Atra Kadisha sa zaujíma primárne o tie cintoríny, kde sú pochovaní nejakí významní 
ľudia, významní židia, to je z časti odpoveď aj na otázku p. poslanca Krištofa,  
to samozrejme vieme predložiť, napríklad v Pezinku je to tak, že sú tam pochovaní rodičia 
súčasného vrchného jeruzalemského rabína p. Weissa, preto sa zaujímajú o ten cintorín 
v Pezinku; tu sú tiež nejaké mená, ktoré majú záujem o obnovu cintorína; o tom búraní  
činžiakov je v tejto chvíli otázka čisto hypotetická, momentálne sa bavíme o cintoríne,  
kde nie je ani činžiak, ani dopravné ihrisko, ani nič iné a samozrejme je to plne 
v kompetencii mestského zastupiteľstva, je to majetok mesta, takže mestské zastupiteľstvo 
rozhodne o tom, akým spôsobom chcete s tým majetkom naložiť; takisto, keby prišla 
akákoľvek iná žiadosť do budúcnosti, tak je vašou kompetenciou rozhodnúť; je tam 
dopravné ihrisko, bývajú tam ľudia, je tam bytový dom, nepredáme,  

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania. 
Prezentácia: 12 
Za:    9 
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.   
 
 
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 

 
Neboli predmetom rokovania. 
 
 

C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 

1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2016 - materiál číslo C 1/5/2016  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu materiál zobrať na vedomie.  
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2016, 
B. berie na vedomie 

vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2016. 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť kultúry - materiál číslo  

C 2/5/2016 
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť dotácie tak, ako sú navrhnuté v návrhu na uznesenie.  
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa na akcie, ktoré usporiadalo naše kultúrne stredisko, či je rentabilné, alebo sú to 

akcie, na ktoré sa len dopláca, či vie na to niekto odpovedať,  
 
Ing. František Botka   
- uviedol, že mestské kultúrne stredisko v priebehu roka pracuje s tým rozpočtom, ktorý bol 

schválený mestským zastupiteľstvom; na jednotlivé podujatia majú svoje rozpočty; 
podujatia, ktoré nie sú naplánované, samozrejme tie sa snažíme nejako uškrtiť z toho 
schváleného rozpočtu, aby tie podujatia vyšli; keby mal jednu akciu vyzdvihnúť, tak to je 
koncert skupiny Elán, na ktorý mali schválených vo výdavkovej časti 45 000 Eur, 
v príjmovej časti 55 000 Eur, z ktorých sme splnili tak, že máme čistý príjem 13 700 Eur; 
nerobíme stratové a robíme všetko preto, aby všetky financie mesta boli maximálne 
hospodárne využité, 

 
Ing. Róbert Andráši 
- uviedol, že je mu ľúto tých núl, že tam mohli byť priradené financie aj na tie projekty,  

ku ktorým neboli dané financie, lebo sa jedná o dva; aspoň nejaká čiastka, lebo sú to 
dobré projekty,  

 
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- uviedol, že by chcel reagovať na p. poslanca Róberta Andrášiho; čo sa týka OZ Večania, 

tam sa s predkladateľmi dohodli na komisii tak, že vlastne predkladateľ sám od jedného 
projektu ustúpil, tzn. nulová hodnota, preto na tie vianočné trhy nebola navrhnutá žiadna 
dotácia; v druhom prípade, to je Jumping, tam boli vysoké ceny, alebo teda návrhy, 
pretože my sme v porovnaní s požiadavkou museli ísť o 50 % celkove dole, pretože 
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požiadavky boli na vyše 10 850 Eur, k dispozícii bolo 5 000 Eur, čiže sme museli škrtiť 
s tým, že pri Jumpingu sme jeden projekt podporili, druhý nie, pretože ten prvý 
„Jednoducho tanec“ sa uskutočnil a druhý len bude na Majstrovstvách Európy v disko 
tancoch; vo všetkých sme skracovali predložené návrhy, pretože finančných prostriedkov 
nebolo dosť; doplnil, že komisia odporúča, aby na budúcoročnom rozpočte návrh dotácií 
pre oblasť kultúry a cestovného ruchu predstavoval objem dvoch tretín dotácií, ktoré sú 
navrhnuté do oblasti športu,         

 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka 
- opýtal sa, ako to riešili, lebo preňho matematika nie je silný premet, ale je tam, že Večania 

83 %, Maceváci 90 %, Spoločnosť Petra Pázmánya 80 %, Jumping 38 %, Janebová 40 %, 
Csemadok 50 % a Rodičovské združenie 83 %; opýtal sa, ako na to prišli,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- predpokladá, že komisia kultúry na svojom spoločnom rokovaní (nebola na ňom 

prítomná) našla nejaký kľúč a rozhodla takýmto spôsobom, ako navrhuje do uznesenia, 
aby sa prispelo pre jednotlivé občianske združenia a skupiny,  

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť kultúry, 
B. schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške  
5 000,00 EUR nasledovne: 
- OZ Večania, IČO 42202205, na organizáciu Večianskych hodových slávností vo 

výške 500,00 Eur a na podporu II. ročníka LEČO FESTIVAL vo výške 500,00 Eur, 
- OZ MACEVA, IČO 42041406, na koncertné vystúpenie džezového zoskupenia The 

Cigarette After, organizovaný v rámci 4. šalianskeho džezového festivalu – Džezáky 
Šaľa 2016, vo výške 400,00 Eur a na podporu vystúpenia mužského vokálneho súboru 
Noach vo výške 400,00 Eur, 

- Spoločnosť Petra Pázmánya, IČO 36109100, na podporu série prednášok 
z regionálnych dejín zameraných na dianie v Šali a okolí v roku 1916 „Stalo sa to pred 
sto rokmi“ vo výške 400,00 Eur, 

- Tanečný klub JUMPING, IČO 36107921, na zabezpečenie účasti členiek klubu na 
Majstrovstvách Európy disco dance 2016, vo výške 800,00 Eur, 

- Mgr. Dana Janebová, IČO 33891664, na vydanie básnickej zbierky Bezvetrie, vo 
výške 400,00 Eur, 

- Csemadok – Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na zakúpenie ženských 
a mužských rovnošiat pre spevokol Csemadok v Šali, vo výške 1 200,00 Eur, 

- Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole v Šali, IČO 37862251, na 
reprezentáciu žiakov školy na súťažnej prehliadke v hre na klavíri a na 
celoslovenských a medzinárodných súťažiach v sólovom speve, vo výške 400,00 Eur. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 



 21 

3. Návrh na zmenu „Cenníka služieb poskytovaných na internetovej stránke mesta 
Šaľa“ - materiál číslo C 3/5/2016                        

Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť tento návrh.  
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, vzhľadom k tomu, že pozeral tie sumy, či je to odniekiaľ odkukané, alebo to sú 

naše originálne ceny, alebo podľa čoho ste sa orientovali, keď ste dávali tie sumy; niekde 
je to poskytnuté zdarma, niečo je za poplatok, teda ako vznikal ten cenník,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že tento cenník je už upgrade-nutý, platí od roku 2004; bol daný prieskumom trhu 

s tým, že teraz, ktoré navrhujeme úpravy, pretože je tam vyššia návštevnosť, je to 
kvalitnejšie, alebo sme sa stretli v priebehu praxe od roku 2004 s tým, že chceli 
organizácie, zvyčajne možno aj podnikatelia, také služby, ktoré sme nemali nejakým 
spôsobom zahrnuté, takže je to urobený taký prieskum, ale v nižšej hranici; nie je to 
zárobková činnosť, je to proste len za služby, ktoré sú tam primerane zohľadnené a platia 
od roku 2004; keď si ho pozriete (príloha č. 2 je doteraz existujúci a platný cenník) nie je 
veľmi navýšený,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že od roku 2004 je 12 rokov,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že je, ale sú služby, ktoré sa nejakým spôsobom veľmi nemenili, vo vyššej 

kvalite, ale naopak niektoré pribudli; služby, ktoré chceme poskytovať zadarmo, 
zostávajú; mesto nie je naozaj založené na tom biznise, ale cieľom webovej stránky je 
poskytnúť čo najviac informácií,   

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že on to chápe, ani nenapáda tú sumu, ale pýta sa, ako sa to vygenerovalo, myslí 

si, že aj keď mesto poskytuje, však to je tiež subjekt, niektoré služby občanom patria 
zdarma, ale niektoré veci sa samozrejme spoplatňujú,  

 
Martin Fabián 
- uviedol, že pre porovnanie biznis referencie alebo firmy Šaľa, ktoré fungujú už dlho, majú 

tieto firemné profily v tej rozšírenej podobe zhruba za 200 Eur ročne, tu je to tých  
50 Eur; je tam nejaké to porovnanie, bol tam nejaký prieskum cien spravený a ten cenník 
nie je úplne prerátaný, ktorý platil ešte v slovenských korunách, ale platí od roku 2004, 
kedy ešte terajší primátor bol prednostom mestského úradu,  

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo     

návrh na zmenu „Cenníka služieb poskytovaných na internetovej stránke mesta Šaľa“, 
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B. schvaľuje 
zmenu „Cenníka služieb poskytovaných na internetovej stránke mesta Šaľa“ 
v predloženom znení s účinnosťou od 01. 05. 2016. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 

 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

 
1. BAUKER, s.r.o., Jesenského 8/650, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/5/2016 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.  
Ďalej doplnila v nadväznosti na interpeláciu Ing. Petra Andrášiho, že reklamná tabuľa je už 
fyzicky nainštalovaná.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh   
- uviedol, že má procedurálny návrh, nakoľko si pozrel štruktúru týchto majetkových 

záležitostí, sú tam také tri skupiny; prvá skupina piatich bodov D1 až D5, to je už 
definitívne hlasovanie o tom, o čom bol doplnený dôvod osobitného zreteľa, patričný čas 
to viselo; druhá skupina sú 6 a 7, dve nejaké klasické záležitosti pod garážou a vecné 
bremeno; ďalšia skupina posledných štyroch t. j. jednak zámena a jednak prevod 
vlastníckych vzťahov, kde sa má mestské zastupiteľstvo vyjadriť k tomu, či je to hodné 
dôvodu osobitného zreteľa; odporúča, aby sme tú prvú päťku riešili naraz, že by sa 
diskutovalo o všetkých piatich materiáloch, hlasovalo sa o každom osobitne, bod 6 a 7 by 
sa prerokovalo a hlasovalo jednotlivo a posledné štyri, že by sa prerokovali spolu 
a hlasovalo jednotlivo,   

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.  
- zopakovala návrh, hlasovanie osobitne o každom bode, ale zlúčenie pri predkladaní 

materiálov D1 až D5, D6, D7 a predkladanie D8 až D11,  
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:  
- navrhol zlúčenie pri predkladaní materiálov D1 až D5, D6, D7, D8 až D11 a hlasovať 

o každom osobitne.   
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.  
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V nadväznosti na prijatý procedurálny návrh predkladateľka Mgr. Miloslava Bartíková 
predložila materiály:  
 
2. KOMERCFRUCT, spol. s r.o., Vlčanská 560/15, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom 

pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/5/2016 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.  
 
3. Relax CAVE s.r.o., P. J. Šafárika 373/6, 927 01  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/5/2016 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.  
 
4. Agnesa Hledíková, Kukučínova 533/34, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – 

záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 4/5/2016 

Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.  
 
5. 24auto s.r.o., Fr. Kráľa 1862/4, 927 05  Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku  

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/5/2016 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.  
 
Diskusia k predloženým materiálom D 2/5/2016 – D 5/5/2016 nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 1/5/2016): 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
B. konštatuje, že 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení 
obojstrannej reklamnej stavby za účelom informovanosti širokej verejnosti; zámer 
prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli 
a webovej stránke mesta dňa 13. apríla 2016, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 7266, 
v registri „E“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1323/1, zastavaná plocha 
a nádvorie, za účelom umiestnenia obojstrannej reklamnej stavby v počte 1 ks, v cene  
400,00 Eur/rok, v celkovej sume 400,00 Eur/rok, pre spoločnosť BAUKER, s.r.o., 
Jesenského 8/650, Šaľa, IČO: 36 278 581, zastúpená konateľkou spoločnosti  
Ing. Magdalénou Szabóovou, na dobu 5 rokov. 
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Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 2/5/2016): 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
B. konštatuje, že 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení letnej 
terasy na vlastné náklady a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu 
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli 
a webovej stránke mesta dňa 13. apríla 2016, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri 
„C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1030/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 56 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy, v cene 20,00 Eur/m2/rok,  
t.j. v celkovej cene 1 120,00 Eur/rok, pre spoločnosť KOMERCFRUCT, spol. s r.o.,  
so sídlom Vlčanská 560/15, 927 01  Šaľa, IČO 31 442 676, zastúpená konateľom 
spoločnosti Mikulášom Mikusom, na dobu neurčitú. 
 

Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 3/5/2016): 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
B. konštatuje, že 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení letnej 
terasy na vlastné náklady a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu 
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli 
a webovej stránke mesta dňa 13. apríla 2016, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri 
„C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 587/2, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 25 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy čajovne, v cene 20,00 Eur/m2/rok, 
t.j. v celkovej cene 500,00 Eur/rok, pre spoločnosť Relax CAVE s.r.o, so sídlom  
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P. J. Šafárika 373/6, 927 01  Šaľa, IČO: 50 096 991, zastúpená konateľom spoločnosti 
Kamilom Dobišom, na dobu neurčitú. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 4/5/2016): 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti 
a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; 
zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 
úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. apríla 2016,  

C. schvaľuje 
prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území 
Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením od parcely číslo 789/1, ostatné 
plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod 
číslom 279/02, dňa 22. 08. 2002, ako parcela číslo 789/79, záhrada o výmere 237 m2, 
v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 39,11 Eur/rok a časť parcely číslo 789/72, ostatné 
plochy o výmere 39 m2 (časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/rok, t.j. v sume  
3,86 Eur/rok, v celkovej sume 42,97 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Agnesu Hledíkovú, 
trvale bytom Kukučínova 533/34, 927 01  Šaľa. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 5/5/2016): 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
B. konštatuje, že 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení letnej 
terasy na vlastné náklady a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu 
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli 
a webovej stránke mesta dňa 13. apríla 2016, 
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C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri 
„C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1611/117, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 25 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 500,00 Eur/rok, pre 
spoločnosť 24auto s.r.o., so sídlom Fr. Kráľa 1862/4, 927 05 Šaľa, IČO 47 665 033, 
zastúpená konateľom spoločnosti Róbertom Búranom, na dobu neurčitú. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
V nadväznosti na prijatý procedurálny návrh predkladateľka Mgr. Miloslava Bartíková 
predložila materiály:  
 
6. Albína Killová, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01  Bratislava 5 – žiadosť  

o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 6/5/2016 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena.  
 
7. Irena Kocsisová, trvale bytom Okružná 1025/16, 927 01  Šaľa a Peter Kocsis, trvale 

bytom Tešedíkovo č. 428, 925 82  Tešedíkovo – prevod pozemku pod garážou na 
Kvetnej ulici v Šali - materiál číslo D 7/5/2016 

Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť prevod pozemku.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že nejakým riadením osudu narazil na to, že v materiáli D 6 Albína Killová  

je spomínaný PaedDr. Kučera, ktorý užíva záhradku tam v tom teritóriu; prejavil záujem 
o odkúpenie tej záhradky a tu je uvedené, že na základe vyjadrenia poslancov za Veču 
údajne súhlasili so zriadením vecného bremena tak, ako je tu vyznačené, ale nejako sa mu 
to nezdá; osobne si myslí, že by k takémuto dačomu malo byť nejaké písomné vyjadrenie 
dotknutého, nie takým spôsobom, že niekto povedal, že ten druhý s tým súhlasí; o toto sa 
mu jedná z formálneho hľadiska, inak s tým nemá problém, ale asi by stálo za to, že keď 
tu máme o niečom rozhodnúť, aby to bolo jasne a exaktne definované zo strany všetkých 
dotknutých, 

 
Mgr. Miloslava Bartíková   
- uviedla, že Výbor mestskej časti č. 3 sa stretol priamo na mieste toho pozemku, prečítala 

tú časť zápisnice: „poslanci prerokovali priamo na mieste s nájomcom dotknutého 
pozemku PaedDr. Jaroslavom Kučerom stiahnutý materiál č. 2/1/2016 – Albína Killová, 
o zriadenie vecného bremena a odporúčajú schválenie materiálu v zmysle Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok 
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v katastrálnom území vo vlastníctve mesta; nájomca dotknutého pozemku PaedDr. 
Jaroslav Kučera súhlasí so zápisom vecného bremena“,  

- ďalej uviedla, že podľa tejto zápisnice z Výboru mestskej časti č. 3 je teda zrejmé, že on 
tam bol na tom stretnutí,       

 
Ing. Štefan Bartošovič – procedurálny návrh  
- uviedol, že on to náhodou vie preto, lebo chodí na angličtinu k jeho manželke a vie to 

nejako inak, preto na to upozorňuje, aby sme neprijali uznesenie, ktoré zase spôsobí 
niekomu krivdu, keby mu vyjasnili, do akej miery ich to obmedzuje, v opačnom prípade 
ju ako predkladateľku žiada, aby to stiahla, aby sa to vyriešilo, alebo potom ak nie, podá 
procedurálny návrh na stiahnutie tohto materiálu z rokovania do vyjasnenia,    

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
- stiahnuť materiál D 6/5/2016 z rokovania.   
Prezentácia: 17 
Za:  15 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.  
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 7/5/2016): 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prevod pozemku pod garážou na Kvetnej ulici v Šali,  
B. schvaľuje 

zmluvný odplatný prevod pozemku pod garážou na Kvetnej ulici v Šali, vedený v registri 
C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, parcela číslo 2468, zastavaná plocha  
a nádvorie o výmere 19 m2, v katastrálnom území Šaľa, v cene 11,00 Eur/m2, v celkovej 
cene 209,00 Eur, pre: 
1. Irenu Kocsisovú, trvale bytom Okružná 1025/16, 927 01  Šaľa, v spoluvlastníckom 

podiele ½, v cene 104,50 Eur, 
2. Petra Kocsisa, trvale bytom Tešedíkovo č. 428, 925 82  Tešedíkovo,  

v spoluvlastníckom podiele ½, v cene 104,50 Eur. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
V nadväznosti na prijatý procedurálny návrh predkladateľka Mgr. Miloslava Bartíková 
predložila materiály:  
 
8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN C  

č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali, za časť parcely KN E č. 1764/1 a časť parcely  
KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali - materiál číslo D 8/5/2016 

Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu zverejniť zámer na zámenu pozemkov. 
 
9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parcely  

č. 2005/1 a časť parcely č. 2003 vo vlastníctve spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o.,  
za časť parcely číslo 1983/1 vo vlastníctve mesta Šaľa - materiál číslo D 9/5/2016 

Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.   
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu zverejniť zámer na zámenu pozemkov. 
 
Ďalej uviedla, že žiadateľ žiadal zámenu pozemku tak, že on nám dá 284 m2 a od nás 
požadoval 350 m2 tak, ako ste dostali predložený materiál. Následne však túto jeho 
požiadavku a nákres, čo nám predložil, poslala s požiadavkou o stanovisko Ing. Pleidelovi, 
aby sa k tomu vyjadril z pohľadu územného plánu, ktorý vlastne preklopil tú navrhovanú 
komunikáciu do jestvujúceho územného plánu. Poslal návrh tak, ako by to malo vyzerať,  
aby tá cesta vlastne bola tak, ako je navrhnutá v územnom pláne. Prešla si to so žiadateľom 
s p. Prílepkom, súhlasí s týmto riešením, takže chcela by návrh na uznesenie upraviť 
nasledovne:  
v časti B. schvaľuje, vo vlastníctve mesta Šaľa, výmeru pozemku z pôvodných 350 m2 na  
264 m2 a celkovú cenu z pôvodných 20 912,50 Eur na 15 774,00 Eur; 
v časti B. schvaľuje, vo vlastníctve HP Centrum ESO, s.r.o., výmeru pozemku z pôvodných 
284 m2 na 264 m2 a celkovú cenu z pôvodných 16 969,00 Eur na 15 774,00 Eur; 
Následne sa ruší posledná veta: „Rozdiel v hodnote zamieňaných pozemkov vo výške 
3 943,50 Eur doplatí spoločnosť HP Centrum ESO, s.r.o., Hlavná 8, Šaľa, IČO 36273 295“  
a nahrádza sa vetou: „Hodnota zamieňaných pozemkov pri rovnakej výmere a lokalite je 1:1.“ 
 
10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Štúrovej ul.  

v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Arpáda Kukiho, Vydrany č. 132  
a Ninu Kuki Petkovovú, Hurbanova 4, Šaľa - materiál číslo D 10/5/2016 

Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu zverejniť zámer na prevod pozemku. 
 
11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej 

ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Júliusa Beloviča, Jánošíkova 
1362/25, Šaľa - materiál číslo D 11/5/2016 

Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neodporúča 
mestskému zastupiteľstvu zverejniť zámer na prevod pozemku. 
Ďalej uviedla, že v návrhu na uznesenie v časti C. schvaľuje prišlo k chybe v písaní, hneď 
v prvej vete, namiesto na Štúrovej ul. má byť na Budovateľskej ul.  
 
Diskusia k predloženým materiálom D 8/5/2016 – D 11/5/2016 nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 8/5/2016): 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN C č. 1884/4 
na Švermovej ul. v Šali, za časť parcely KN E č. 1764/1 a časť parcely KN E č. 478/2 na 
Ul. SNP v Šali, 
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B.  schvaľuje 
zverejniť zámer na zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov a prístupu k nehnuteľnostiam vo 
vlastníctve žiadateľa, nasledovne:  
1.  vo vlastníctve p. Mária Klajmana: 

- pozemok vedený v KN reg. C pre k. ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 6148 ako parcela 
č. 1884/8, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 292 m2, 

2. .vo vlastníctve mesta Šaľa: 
- pozemok vedený v KN reg. E pre k. ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, časť  

parcely č. 1764/1, ostatná plocha o výmere cca 232 m2 (výmeru upresní GP), 
- pozemok vedený v KN reg. E pre k. ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, časť  

parcely č. 478/2, lesný pozemok o výmere cca 60 m2 (výmeru upresní GP),  
výmera pozemkov spolu 292 m2. 

Hodnota zamieňaných pozemkov pri rovnakej výmere a lokalite je 1:1, t.j. 5 815,472 Eur. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 9/5/2016): 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov, časť parcely č. 2005/1, 
zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely č. 2003, zastavaná plocha a nádvorie, vo 
vlastníctve spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o., za časť parcely č. 1983/1, zastavaná 
plocha a nádvorie, vo vlastníctve mesta Šaľa,   

B. schvaľuje 
zverejniť zámer na zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní  majetkových vzťahov 
k pozemku pod plánovanou komunikáciou, nasledovne:  
1. vo vlastníctve mesta Šaľa 

pozemok, časť parcely reg. C katastra nehnuteľností č. 1983/1, zastavaná plocha  
a nádvorie o výmere 264 m2 (výmera pozemku bude spresnená geometrickým 
plánom), vedený na liste vlastníctva č. 1, v cene 59,75 Eur/m2, t.j. v celkovej cene  
15 774,00 Eur, 

2. vo vlastníctve HP Centrum ESO, s.r.o.  
za pozemok, časť parcely reg. C katastra nehnuteľností č. 2005/1, zastavaná plocha 
a nádvorie a časť parcely č. 2003, zastavaná plocha a nádvorie, spolu o výmere  
264 m2 (výmera bude spresnená geometrickým plánom), vedené na liste vlastníctva  
č. 7214, v cene 59,75 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 15 774,00 Eur. 

Hodnota zamieňaných pozemkov pri rovnakej výmere a lokalite je 1:1. 
 
 
 



 30 

Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 10/5/2016): 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Štúrovej ul. v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B.  konštatuje, že 
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2091/22, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 66 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa 
prebytočným majetkom, 

C.  schvaľuje 
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Štúrovej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra 

nehnuteľností č. 2091/22, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2 (výmera bude pri 
schvaľovaní prevodu spresnená geometrickým plánom), v katastrálnom území Šaľa, ako 
dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb.  
o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v rozšírení poskytovaných služieb 
zákazníkom a návštevníkom pizzérie, v cene 53,11 Eur/m2, t.j. v celkovej cene  
3 505,26 Eur pre Arpáda Kukiho, Vydrany 132 a Ninu Kuki Petkovovú, Hurbanova 4, 
Šaľa, v režime BSM.  

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 11/5/2016): 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B.  konštatuje, že 
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 100 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa 
prebytočným majetkom, 

C.  schvaľuje 
 zverejniť zámer prevodu pozemku na Budovateľskej ul. v Šali, časť parcely registra  

C katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území 
Šaľa, v zmysle Geometrického plánu č. 08/-03/2016, overeného Okresným úradom v Šali 
pod číslom 118/2016 dňa 21. marca 2016, ako novovytvorená parcela č. 928/9, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 100 m2, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle  
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§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, 
spočívajúci v zabezpečení parkovacích miest pre zákazníkov obchodnej prevádzky, ktorá 
sa nachádza v tesnej blízkosti požadovaného pozemku, v cene 53,11 Eur/m2, t.j. 
v celkovej cene 5 311,00 Eur pre Ing. Júliusa Beloviča, Jánošíkova 1362/25, Šaľa, 
v celosti.  

 
Prezentácia: 17 
Za:    1 
Proti:  12 
Zdržal sa:   4 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Voľba členov komisie územného plánovania, výstavby a dopravy - materiál číslo  

E 1/5/2016  
Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Ing. Marián Krištof 
- uviedol, že na základe materiálu E 1/5/2016 Voľba členov komisie územného plánovania, 

výstavby a dopravy a na základe Rokovacieho poriadku Mestského zastupiteľstva v Šali  
§ 16, voľby do orgánov mestského zastupiteľstva, bod 3, predsedovia a členovia komisií 
sú volení tajným hlasovaním, na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov 
prítomných poslancov; volia sa dvaja členovia komisie, 
 
Následne sa pristúpilo k voľbe člena komisie územného plánovania, výstavby a dopravy  
a to tajným hlasovaním v súlade s § 16 ods. 3 Rokovacieho poriadku Mestského 
zastupiteľstva v Šali. 
Po uskutočnení tajnej voľby členov komisie vyhlásil Ing. Marián Krištof, predseda 
volebnej komisie, výsledky volieb. Uviedol, že pre voľbu členov tejto komisie bolo 
rozdaných 18 hlasovacích lístkov, odovzdané boli všetky hlasovacie lístky, ktoré boli 
všetky aj platné, nadpolovičná väčšina je 10 a viac. 
Na základe sčítania odovzdaných platných hlasov v prospech jednotlivých kandidátov 
oznámil nasledovné výsledky: 
Karol Čáni (0 hlasov) 
Bc. Martin Jaroš (1 hlas) 
Ing. Petr Keller (4 hlasy) 
Ing. Jozef Klokner (1 hlas) 
Ing. Tomáš Mészáros (1 hlas) 
Ing. Ladislav Mlčúch (0 hlasov) 
RSDr. Michal Sántai (11 hlasov) 
Ing. Juraj Schmidt (1 hlas) 
Juraj Soltó (1 hlas) 
Peter Szalay (11 hlasov) 
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Bc. Patrik Ščasný (4 hlasy) 
Tibor Ševčík (1 hlas) 
 
Ďalej uviedol, že volebná komisia konštatuje, že najviac hlasov v počte 11 získali  
RSDr. Michal Sántai a Peter Szalay, čím splnili podľa § 16 nadpolovičnú väčšinu hlasov.  

 
Znenie prijatého uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo     

návrh voľby nových členov komisie územného plánovania, výstavby a dopravy,  
B. berie na vedomie  

zánik členstva v komisii územného plánovania, výstavby a dopravy z radov členov – 
neposlancov: MUDr. Mgr. Regan Belovič, Bc. Michaela Hatvaniová,  

C. volí 
nových členov Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy pri Mestskom 
zastupiteľstve v Šali nasledovne: 
neposlanci: RSDr. Michal Sántai, Peter Szalay 

 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 

 
1. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) 

a Telč (ČR) - materiál číslo F 1/5/2016 
Predložila Ing. Eliška Vargová, RRSaŠF, OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že materiál bol prerokovaný na komisii kultúry a cestovného ruchu, 
ktorá ho odporúča mestskému zastupiteľstvu prerokovať a schváliť.  
Ďalej doplnila, že v utorok bolo rokovanie Mestskej rady v Telči k tejto veci, tak ešte sme 
dostali informáciu, že by v rámci plánu spolupráce, ktorý sa nebude schvaľovať, máte ho len 
na vedomie pre informáciu, by radi doplnili ďalší bod a to je účasť hokejového družstva          
z mesta Šaľa na medzinárodnom hokejovom turnaji v Telči, čo bude ešte predmetom dohody. 
Ako kontaktná osoba za Telč je tam p. František Čermák a za mesto Šaľa p. Tibor Mešťánek. 
Tento turnaj by sa mal konať 10. – 11. júna 2016.     
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa na stanovisko právnika,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- uviedla, že je napísané v materiáli v dôvodovej správe na konci,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR)  
a Telč (ČR), 

B. schvaľuje 
Dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Telč (ČR). 
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Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Ing. Ján Belovič 
- uviedol, že vzhľadom k tomu, že si nerád dopisuje s p. Andrášim, tak pokladá za 

občiansku povinnosť požiadať ich o maličkosť, aby sa zjednali niektoré veci, ktoré sa 
udiali v rámci revitalizácie mesta a mestskej časti, Námestie sv. Trojice a priľahlé okolie; 
k projektu sa nebude vyjadrovať, vzhľadom k tomu, že tam už sa zmeniť nedá nič, ale tie 
chyby, ktoré vyplynuli z realizácie, resp. z užívania, by sa odstrániť mohli a mali; chcel by 
poukázať na pár bodov, 

- upozornil na stĺpy verejného osvetlenia pri Focese, chýbajú tam osvetľovacie telesá na 
dvoch stĺpoch, ale sú tam dve kamery, ktoré zaberajú verejný priestor a tak nevie, ako to 
má Focesa vybavené,  

- ďalej upozornil na stĺp na značky, ktorý zužuje profil chodníka na jeden meter, hoci 
chodník je široký 1,90 m; takisto by mohli byť tieto značky umiestnené na stĺpoch 
elektrického osvetlenia, tak ako je tam značka na stĺpe elektrického osvetlenia „pozor 
deti“ alebo „pozor škola“, 

- ďalej uviedol, že by sa chcel vyjadriť k tomu retardéru, ktorý tam je navrhnutý smerom do 
školy na ulici Pionierskej (Mgr. Jozef Varsányi opravil, že to je Školská ulica); z hľadiska 
motoristov je to dobré, ale pri daždi sa tam vytvorí bazén cez celú šírku cesty a do hĺbky 
viac ako tri metre; keď ide niekto okolo, tak neprajem mu, čo tam dostane; je to absolútne 
technicky nezvládnuté, okamžite by sa to malo zrealizovať,  

- ďalej upozornil na schody do kostolnej záhrady; sú tam dve zábradlia, ktoré zostali po tej 
revitalizácii, ale chýba im ukončenie, je to životu nebezpečné, môže sa tam niekto 
napichnúť, rúry tam trčia s otvoreným koncom von; ďalej tam je betónový múrik, ktorý 
zostal po starej ohrade, tých 1,50 metra múrika sa mohlo tak isto odstrániť a nejakým 
spôsobom to uzatvoriť,  

- ďalej uviedol, že by poprosil riešiť problém pred Tropicanou, bohužiaľ na chodníku pred 
Tropicanou ho temer zrazilo auto a bol to policajt v civile, ktorý nedával pozor, keď 
prechádzal tým zúženým priestorom; malo by sa to riešiť, lebo je to fakt životu 
nebezpečné,    

- ďalej by upozornil na takú maličkosť, v Šali máme niekoľko bánk, ktoré sídlia oproti 
sebe, ale nikde nemajú vyhradené miesto bezpečnostné služby, ktoré tam vozia peniaze, 
hovorí to z toho dôvodu, že bol svedkom, keď toto auto s peniazmi, nakoľko tam nemá 
kde zaparkovať, vošlo do pešej zóny, cez trávnik, na chodník a zastavil pred bankou,  
keď ho upozornil, že ako koná, bol veľmi rozčúlený ten pán z bezpečnostnej služby,  
tak isto je to oproti, sú tam tiež tri banky za sebou a autá veselo jazdia po chodníku 
a všetci ste svedkami, ako ten chodník vyzerá, ako je rozbitý a zvlášť, keď je napršané, tak 
všetky tie jamy sú plné vody,  

- ďalej uviedol, že by dal do pozornosti možnosť parkovania v Šali – parkovisko pred 
kostolom, bol to dobrý nápad, ale realizácia nedopadla veľmi dobre, lebo ľudia sú tam 
bezohľadní a jazdia nielen po tých betónových príjazdových cestách, ale jazdia tam po 
svahu, keby tam neboli stromy, tak jazdia až do kostolnej záhrady, to miesto, ktoré je 
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vyhradené na parkovanie, je zrejme úzke pre mnohých vodičov, tam by sa mali dať nejaké 
zábrany, aby sa jazdilo len tam, kde sa môže a má,  

- ďalej upozornil na Družstevnú ulicu v Šali, bohužiaľ tadiaľ musí jazdiť, keď sa chce 
dostať do mesta, parkuje sa tam pred škôlkou od rána od siedmej resp. od šiestej do štvrtej 
hodiny, tá ulica je prejazdná na jedno osobné auto, popritom je tam vyústenie 
z Pionierskej ulice, zo Šafárikovej ulice, je tam  firma, do ktorej chodia nákladné vozidlá, 
kamióny, je tam záchranka a je tam dopravný chaos, nevie, či to mnohí zažili, ale on 
bohužiaľ veľakrát,  

- ďalej upozornil na parkovanie pri železnici, buď sa dá zaparkovať (keď človek nejde ráno 
o štvrtej, o piatej) pri cintoríne, alebo až v Bilici, policajti tam hliadkujú každú pol hodinu, 
ale tam nie je kde zaparkovať, hoci by sa tam dalo vytvoriť slušné parkovisko a podporilo 
by to cestovanie vlakom,  

- ďalej uviedol, že kedysi v r. 1993 bola vydaná kniha o Šali, ktorú napísal p. učiteľ Šmida, 
bohužiaľ, bolo vydaných len 1 000 výtlačkov a nie je jednoducho k dostaniu tejto knihy, 
stretol sa s podobnou knihou, ktorú napísal v maďarskom jazyku a nevie, či to nie je len 
preklad tejto knihy, na mestskom úrade našiel publikáciu a čo sa stretol s mladšími 
spoluobčanmi, tak o Šali vedia veľmi málo, akurát, že sa tu narodili,                                             

  
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.  
- uviedla, že všetky tieto upozornenia sme si zaznačili a postúpime ich ďalej, či už v rámci 

úradu vecne príslušným zamestnancom, alebo budeme konať voči inštitúciám,  
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že to parkovanie je obrovský problém, čo je vedľa stanice, ale žiaľ bohu, to nie je 

náš pozemok, my sa už roky a roky s týmito „indiánmi“ zo železnice hádame, aby sme 
urobili nejaký spoločný projekt, p. prednostka to potvrdí, že tam chceme urobiť 
parkovisko, ale s nimi sa jednoducho nedá, oni sú z inej planéty; je to pravda, tiež chodí 
niekedy do mesta s autom a je to fakt, že sa tam nedá parkovať, keď tam neprídeš načas 
hodinu pred odchodom vlakov,  

- ďalej uviedol, že v ostatných veciach mal pravdu, ale fakt sa budeme snažiť, 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že by chcela doplniť k parkovaniu pri železničnej stanici, teraz očakávame výpisy 

v rámci nového programovacieho obdobia, je pravda, pripravujeme zámer, ktorý chceme 
podať a ktorý by riešil aj tento predstaničný priestor, kde musíme mať aj súhlas vlastníka 
pozemkov, čo sú železnice; v tejto chvíli máme informáciu, že tam parkuje okolo 180 áut, 
je to naozaj veľa, čiže robíme všetko preto, aby sme pripravili takúto štúdiu, keď nám ju 
schvália, tak jednou z častí bude aj tento projekt, ktorý by riešil aj toto parkovanie.  
 
 

H. RÔZNE 
 
1. Účasť v projekte „Prevencia založená na dôkazoch“ - bod číslo H 1/5/2016 
Predložila Ing. Gabriela Lacková, poslankyňa mestského zastupiteľstva 
 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že by chcela predložiť doplnenie programu komisiou životného prostredia vo veci 

účasti v projekte YOUTH IN EUROPE – Prevencia založená na dôkazoch, od islandskej 
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inštitúcie ICSFA, ktorá je tvorcom projektu Mládež v Európe, sme dostali pozvanie, kde 
sa môžeme zapojiť ako prvý na Slovensku, nemáme z toho žiadne finančné záväzky, 

- ďalej uviedla, že návrh pre tento projekt by bola užšia komunita mesta napr. časť Veča, 
alebo niektorá mestská časť; v rámci tohto projektu je zapojených v Európe 31 komunít  
v 20-tich krajinách Európy, 

- ďalej uviedla, že podstatou projektu je zistenie stavu v komunite 15 – 16 ročnej mládeže 
prostredníctvom dotazníka, ktorý zašleme do novembra 2016 na Island; po spracovaní 
dotazníkov nám inštitúcia zašle v januári – februári 2017 kompletnú správu, ktorá dá 
presný obraz o mládeži, ich postojoch a názoroch; do projektu budú zapojení rodičia, 
učitelia a občania danej komunity, 

- ďalej uviedla, že v správe budeme informovaní o nasledovných údajoch: 
- alkohole, tabaku a iných drogách v komunite 
- rodičovské reakcie k užívaniu drog 
- voľnočasové aktivity a drogy 
- zneužívanie drog a zdravie 
- vplyv rovesníkov 
- vplyv času stráveného s rodičmi 
- školy a študenti 

- ďalej uviedla, že na základe výsledkov prieskumu vypracujeme program plnenia daných 
cieľov; z uvedeného dôvodu žiadame poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali 
o odsúhlasenie účasti v tomto projekte, 

- predložila návrh na uznesenie v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie  

informáciu o projekte „Prevencia založená na dôkazoch“ z Islandu, 
B. súhlasí 

so zapojením sa mesta Šaľa do projektu v prípade, ak si nevyžaduje finančnú 
spoluúčasť.  

 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš   
- doplnil, že tento projekt je zapojený v súčasti koncepcie prevencie, ktorý sme 

odsúhlasovali v roku 2013 (na roky 2013 – 2017); zorganizovali sme so zástupcami 
stredných škôl, základných škôl a inštitúcií seminár, na ktorom sa zúčastnila aj 
prezidentka svetovej asociácie a bola nám ponúknutá spolupráca v danej oblasti, kde sme 
to akože prijali s tým, že prvá ponuka je práve tá, ktorú nám p. Lacková predniesla,  

- uviedol, že využívame túto možnosť a keďže sme aj prvý na Slovensku, myslíme si, že je 
to ako taký prototyp a budeme sa snažiť preto aj v spolupráci s vami alebo s kolegami 
poslancami, aby sme toto mediálne šírili a aby sme neboli len ako jeden z účastníkov, ale 
aby sme boli aj jeden z aktívnych účastníkov tohto projektu, 

- ďalej uviedol, že by chcel využiť tento priestor a pozvať ich dňa 26. mája 2016, kedy 
každoročne naša komisia organizuje na plavárni „Zaplávajme spoločne čo najďalej“;  
na rozdiel od minulosti, kedy sme zabezpečovali kyvadlovú prepravu študentov, žiakov 
základných a stredných škôl dopoludnia, rozšírili sme to, nakoľko je plaváreň otvorená do 
deviatej hodiny večer, samozrejme aj pre verejnosť; rozšírili sme ju o to, že budeme túto 
kyvadlovú autobusovú prepravu zabezpečovať aj v popoludňajších hodinách, aby sme 
získali čo najväčší počet verejnosti, ktorá by sa tejto štafety zúčastnila,  
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Ing. Marián Krištof 
- opýtal sa, či tou komunitou sme myslení ako mesto,  
 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že navrhujú ako komisia niektorú časť mesta, napr. Veču, alebo niektorú mestskú 

časť, 
 
Ing. Marián Krištof 
- opýtal sa, či máme niečo odhlasovať už aj s nejakou tou časťou, komunitou, 
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- uviedla, že uznesenie zatiaľ neobsahuje konkrétnu časť, ktorá sa má zapojiť, je to 

všeobecne,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie  

informáciu o projekte „Prevencia založená na dôkazoch“ z Islandu, 
B. súhlasí 

so zapojením sa mesta Šaľa do projektu v prípade, ak si nevyžaduje finančnú spoluúčasť.  
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- na záver uviedla, že sa nám v meste blížia oslavy 1. mája Sviatku práce, mesto si 

pripravilo program; 30. apríla o 15:00 hod. bude stavanie mája dobrovoľnými hasičmi 
pred Spoločenským domom vo Veči a 1. mája začína Multifest na amfiteátri,  
od 13:30 hod. bude aj sprievod; o detaily poprosila Ing. Botku,     

 
Ing. František Botka – vedúci MsKS 
- uviedol, že prakticky všetko spomenula; 30. apríla by chcel pozvať na benefičný koncert 

Lívie Ághovej, výťažok bude venovaný Domovu sociálnych služieb v Štrkovci;  
1. mája bude 2. ročník Multifestu 2016, začíname o 14-tej hodine, vystúpi rómska kapela, 
židovská kapela, maďarská kapela a slovenská kapela ukončí večer okolo 19-tej hodiny;  

- zároveň uviedol, že 13. – 14. mája budú Večianske slávnosti na parkovisku pred Tescom, 
kde nám uvoľnili väčší priestor, nebude to stiesnené ako minulý rok, takže všetkých 
srdečne pozýva.   
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ČASŤ IV. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., zástupkyňa 
primátora mesta, sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila 5. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2016.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
Ing. Tibor Baran 
 
 
 
 
Mgr. Jozef Varsányi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                                                                                   
 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 11. mája 2016   
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