
ZÁPISNICA 
z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 30. novembra 2017 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 
ČASŤ I. 

OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ 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 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je prítomných a registrovaných 18 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé 
rokovať a uznášať sa. 
 
Ospravedlnenie nenahlásil žiadny z poslancov.  
Neskorší príchod: Ing. Peter Jaroš 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- navrhol materiály D7 – D16 prerokovať spoločne, hlasovať jednotlivo.  
 
Hlasovanie o úprave programu: 
- materiály D7 – D16 prerokovať spoločne, hlasovať jednotlivo.  
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Úprava programu zasadnutia bola schválená.  
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

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

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/9/2017  
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2018 - 
materiál číslo A 2/9/2017  
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/9/2017 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ  

4. Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2016/2017 a stave 
v školskom roku 2017/2018 - materiál číslo A 4/9/2017 
predkladá Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ   

5. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení 
Dodatku č. 19 - materiál číslo A 5/9/2017           
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016 - materiál číslo  
B 1/9/2017 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne 
služby, spôsobe ich určenia a platenia - materiál číslo B 2/9/2017 
predkladá PhDr. Margaréta Zozuľáková, hlavný sociálny pracovník OOaS 
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2017 - materiál číslo C 1/9/2017 

predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 - materiál číslo  
C 2/9/2017 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 

3. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 
a 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových 
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organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 
2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 - materiál číslo C 3/9/2017 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná 
kontrolórka 
 

D. Majetkové záležitosti 
1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej 

oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Iľaščíka, 
Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 1/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

2. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej 
oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zuzanu Iľaščíkovú, 
Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 2/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

3. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., 
Šafárikova 429, 924 01 Galanta - materiál číslo D 3/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, 
s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta - materiál číslo D 4/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

5. HKM Slovan Duslo Šaľa – úprava predmetu nájmu nebytových priestorov v Mestskej 
športovej hale na ulici Hornej v Šali - materiál číslo D 5/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

6. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa do Dusla“ od Ing. Petra 
Bednára, Krížna 1183/13, 900 31 Stupava, so zriadením vecného bremena práva 
prechodu a prejazdu v prospech predávajúceho - materiál číslo D 6/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

7. Mgr. Eva Pribišová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na 
pozemok výpoveďou - materiál číslo D 7/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

8. Ing. Daniel Ružič a manželka Diana Ružičová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na 
skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou - materiál číslo D 8/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

9. Ing. Viliam Vígh a manželka Mária Víghová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie 
nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou - materiál číslo D 9/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

10. Katarína Perencseiová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na 
pozemok výpoveďou - materiál číslo D 10/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

11. Mária Malchová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na 
pozemok výpoveďou - materiál číslo D 11/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

12. Ružena Petrová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na 
pozemok výpoveďou - materiál číslo D 12/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

13. Štefan Mesároš a manželka Helena Mesárošová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na 
skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou - materiál číslo D 13/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
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14. Zsolt Zsidó, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok 
výpoveďou - materiál číslo D 14/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

15. PhDr. Iveta Janikovičová a manžel Ing. Ján Janikovič, M. M. Hodžu 902/12, Šaľa – 
návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou - materiál číslo  
D 15/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

16. Ing. Ivan Chromek, Cintorínska 1859/17, Šaľa – návrh na skončenie nájomného 
vzťahu na pozemok výpoveďou - materiál číslo D 16/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

17. BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zmenu 
účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 17/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

18. Norbert Kružlík – Zlatníctvo NK, Hlavná 15, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo 
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 18/9/2017 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

 
E. Personálne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
 

F. Právne záležitosti 
1. Návrh na zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. - materiál 

číslo F 1/9/2017 
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 

2. Kúpna zmluva č. 802/2017 k realizácii projektu s názvom „Prevencia kriminality – 
rozšírenie kamerového systému v Šali“ - materiál číslo F 2/9/2017 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 

3. Kúpna zmluva č. 616/2017 (Z201736084_Z) k realizácii projektu „Nákup materiálno-
technického vybavenia pre Domov dôchodcov Šaľa“ - materiál číslo F 3/9/2017 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ   

4. CULTPLAY – Partnership Agreement (zmluva/dohoda o partnerstve) - materiál číslo 
F 4/9/2017  
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ   

5. Zmluva o dielo č. 124/2017 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti 
budovy MsÚ Šaľa“ - materiál číslo F 5/9/2017 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ   

6. Zmluva o dielo č. 615/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu miestnej 
komunikácie ul. Nivy“ - materiál číslo F 6/9/2017 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ   

7. Zmluva o dielo č. 323/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu miestnej 
komunikácie ul. Cintorínska“ - materiál číslo F 7/9/2017 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ   

8. Rámcová dohoda č. 594/2017 na realizáciu diela „Úprava spevnených plôch 
a odvodnenie miestnych komunikácií v meste Šaľa“ - materiál číslo F 8/9/2017 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ   

9. Rámcová dohoda č. 114/2017 na realizáciu diela „Práce na údržbe ciest – havarijné 
opravy“ - materiál číslo F 9/9/2017 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ   
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G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 

1. Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo H 1/9/2017 
predkladá Mgr. Jozef Varsányi, predseda komisie  
 

Časť IV. Ukončenie 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Peter Hlavatý 
členovia: Ing. Róbert Andráši, Milena Veresová 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- zástupca primátora mesta  
- predseda návrhovej komisie 
- prednostka mestského úradu  
- hlavná kontrolórka mesta  

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na overovateľov zápisnice nasledovne: Marek Molnár a Róbert Tölgyesi.   
Hlasovanie: 
Prezentácia: 17 
Za:  14 
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Bc. Veronika Jarošová.  
 
 

ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie podali poslanci: Milena Veresová, Peter Hlavatý, Marek Molnár.  
 
Ústnu interpeláciu podali poslanci: 
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Miloš Rehák 
- opýtal sa, či by sa nedal „vyšráfovať“ výjazd z ulice Nivy na Nitriansku cestu, aby tam 

neparkovali autá v križovatke; stoja pomaličky už aj na prechode,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nevie, či sa to dá „vyšráfovať“ alebo nie, odpovieme písomne, lebo si to 

musíme preveriť,  
 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že sa pridá, o ulicu ďalej, z ulice Komenského to isté, to je pre bezpečnosť 

všetkých, to nielen pre tých, čo chodia z Komenského, ale pre všetkých, čiže odbočiť do 
mesta jednoducho ako keby do protismeru je bez šance, bez nejakého rizika,  

- ďalej uviedol, že keď sme rozhodovali o účasti v nejakom (nazve to inteligentné mesto) 
Smart mesto, v akom to je štádiu, čo sa udialo za tie mesiace; na prvú otázku nechce 
žiadnu odpoveď, ani písomnú, treba to urobiť,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že cez to všetko, keď to odznelo v interpeláciách, písomnou odpoveďou 

samozrejme ... (nedokončená veta),  
 
Ing. Peter Andráši   
- uviedol, že dobre; ďalej by rád videl, vzhľadom na to, že niekoľkokrát už upozorňoval, že 

sa Komenského cesta začína rozpadať a má to nejakú záruku, rád by videl písomnú, alebo 
kópiu reklamácie, ktorú sme už zložili, lebo predpokladá, že sme už museli asi, to bolo 
niekoľkokrát na stole,  

- ďalej by navrhol jednu vec, na konci Komenského ulice pri zberovom dvore a pri tých 
záhradkách je osadený nejaký transformátor, je tam voľný priestor, kde ľudia z toho robia 
smetisko; buď, keď sa robí zber bioodpadu, čiže každý týždeň sa tam toho vynosí na 
mraky, samozrejme oni sú bez šance to celé pozbierať z tej zeme, takže to tam ostáva, 
alebo tam ostáva normálny odpad; opýtal sa, či by nebolo lepšie, keby sa ten pozemok 
nejakým spôsobom „prifaril“ k tomu zbernému dvoru a samozrejme majiteľ toho „trafa“ 
by mal k tomu prístup, to je samozrejme do budúceho roku, ale aby tam proste nebol 
neporiadok,  

- opýtal sa, kto nám vlastne teraz a prečo kope po sídliskách, stále sa kope niečo, soboty, 
nedele; ako, nie že by mu to vadilo, ale zopár ľuďom určite; či sú to nejaké siete, alebo čo, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že Telekom nám kope; na ostatné interpelácie samozrejme odpovieme,  
 
 
Ing. Róbert Andráši  
- uviedol, že na zasadnutí výboru mestskej časti mali hosťa p. Kuklovského, preto by chcel 

dať interpeláciu, či by bolo možné opraviť siete, to čo spôsobilo v plynovej prípojke na 
ceste Kollára, je proste prepadnuté a sú tam problémy, tak k tej plynovej prípojke, tú 
prepadlinu, všetko tam nejakým spôsobom vyrovnať, aby na tejto ceste to bolo 
v poriadku; potom by sa spojil aj s p. Políčekom, aby sme sa na to presne pozreli, ale toto 
či by bolo možné spraviť,      
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Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že samozrejme odpovieme,  
 
 
MUDr. Jozef Grell   
- uviedol, že v prvom rade by chcel pogratulovať našim poslancom, ktorí uspeli vo voľbách 

do vyššieho územného celku; pevne verí, že sa budú zasadzovať o mesto Šaľa a okolie, 
aby sme niečo z toho koláča vyššieho územného celku dostali; interpelovať by chcel, čo 
sa týka zimnej údržby, začalo to dnes, vidíme, ako to vyzerá, je to katastrofálne v meste; 
opýtal sa, či sú už podpísané zmluvy na zimnú údržbu s jednotlivými vykonávateľmi, 
ktorí proste mali na starosti napríklad Veču a niektoré oblasti; myslí si, že traja boli vlani 
podpísaní, zazmluvnení,     

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že jeden,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, že či to je, lebo to je katastrofa; pred nemocnicou nechce vidieť čo bude, keď to 

zajtra zamrzne, to bude katastrofa; podľa predpovede počasia má byť zajtra ráno okolo 
siedmej mínus deväť stupňov, tak nevie, ako sa budeme ... (nedokončená veta),  

 
Ing. Marián Krištof 
- doplnil, že ani chodník pred Domovom dôchodcov nie je odhrnutý,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že on vidí, že nie je, preto sa pýta, či je, alebo či to niekto kontroluje, či niekto 

z mesta je tým poverený, pretože jedna vec je podpísať zmluvu a druhá je skontrolovať, či 
vykonali tú prácu, za ktorú im budeme platiť, takže si myslí, že ... (nedokončená veta),  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že na toto nebudeme odpovedať písomne, ale zavolá p. Políčeka, ktorý to má na 

starosti a máme jedného dodávateľa, ktorý je samozrejme zazmluvnený,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- doplnil, že ďalšia vec je vývoz bioodpadu, toho zeleného odpadu, nejako to začalo 

haprovať; vidí, že ako boli sviatky, tak tam sa nevyvážalo, o týždeň na to sa vyvážal 
odpad a nevie, či ešte koncom tohto týždňa sa bude, alebo nebude; a viete, teraz bol práve 
nával, v záhradách všetko likvidovali, vynášali, vie, že toho mali strašne veľa, ale 
jednoducho jedna sobota vypadla; nevie, všetci ostatní robili, len asi tí, ktorí vynášali 
odpad, nemuseli robiť, pretože asi s mestom sa dohodli, že vývoz nebude; chcel by sa 
opýtať, že kto to má na starosti, ako to je vlastne,      

 
Miroslav Políček 
- uviedol, že k tej zimnej údržbe, včera začalo snežiť okolo šiestej hodiny večer, bol to sneh 

s dažďom a bolo to nepretržité zhruba až do dnešných poobedných hodín; zimná údržba 
vyšla v noci okolo pol druhej, snažili sa odhrnúť hlavne tie príjazdové cesty, čo sú miestne 
komunikácie; problémom klasicky ako každý rok je, že na cestách máme strašne veľa áut, 
takisto je to aj na Nemocničnej, odhŕňali ju, určite tade chodili; ide o to, že chodníky, čo 
sú pri nemocnici, niekedy je tam problém, s multikárou tam nevedia prejsť, nedá sa prejsť, 
jednoducho to je nemožné, lebo z celého chodníka auto zaberá trištvrtinu, takže odhrnúť 
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by sa to muselo len fyzicky; na ten veľký rozsah a na to, ako snežilo nepretržite, nedá 
sa to jednoducho pri tom rozsahu finančnom, čo máme, aby sme dali celé mesto 
dohromady tak, ako si to možno každý z nás predstavuje, je to nemožné, ale kontroloval 
ich celý deň, chodil po nich, detaily doladili, nie je to také hrozné; myslí si, že v tomto 
momente sú vonku, dočisťujú ulice a okolo druhej hodiny sme dohodnutí, okolo jednej 
druhej hodiny budú musieť ísť von a budú musieť soliť, nakoľko všetko to, čo je vonku 
mokré, zamrzne a zajtra bude poľadovica; dnes je tá situácia ešte dá sa povedať dobrá, 
zajtra to bude horšie; toho snehu a dažďa je veľa, túto zimnú údržbu nám robí seredská 
firma, majú zhruba finančný rozsah počíta niekedy do konca januára a už sa pracuje na 
novej súťaži, hľadáme niekoho v našom okolí, aj keď vykonávanie tejto zimnej údržby 
robia ľudia, ktorí sú priamo z mesta Šaľa, alebo okolia,  

 
Mgr. Jozef Belický   
- uviedol, že povie len svoj názor; jednoducho je zima a ten sneh k zime patrí; ťažko si na 

to zvykáme, aj mne je to nepríjemné, ale faktom je, že už si dnes prečítal asi päť 
príspevkov, že komu ešte pred domom by sme mali odpratať; je jednoduchšie napísať na 
facebook ako zobrať lopatu a vyjsť von; snažíme sa, ale tiež sa cez deň informoval, či aj 
chodníky sa pracú, lebo podľa neho nie cesty budú problém, ale chodníky, zajtra ráno, kde 
budú chodiť ľudia peši; auto tú soľ roznosí, ale ľudia na nohách dosť ťažko, no robíme 
všetko preto, aby to bolo dobré; myslí si, že nie sme ničím výnimoční, pozrel si aj iné 
mestá, všade je to isté, no keď veľa sneží, tak je proste veľa snehu, ale toto je sneh 
s dažďom, je ťažký, mokrý, ľudia sú nespokojní, ale patrí to k zime; snažíme sa, čo je 
v našich silách urobiť; máme päť mechanizmov trvale vonku od pol druhej v noci, viac 
nemáme,  

 
MUDr. Jozef Grell   
- uviedol, že on samozrejme vie, že „všetko sa robí asi“, lebo deň predtým hovorili, že 

napadne pätnásť až tridsať centimetrov snehu, to sa aj stalo; teraz to bude možno jeden 
príval a potom možno mesiac nebudú musieť nič upratovať, no ale však to teraz treba 
upratať, nie, že do konca januára máme na to peniaze; možno do konca januára ich ani 
nebudeme potrebovať, keby to tak bolo, ale ľudia poďte sa tam pozrieť, pri nemocnici 
nikto nebol, tam je chodník po členky, ľudia tam chodia, je otázka, kedy sa tam na tých 
schodoch dolámu, pretože samozrejme majú mokré boty, je to tam šmykľavé, lebo tam je 
iné zloženie podlahy, že to je studené, a nikto tam neprešiel, vie, že tam teraz zatepľujú 
a robia tam úpravu polikliniky, ale tam nikto nebol, ani len na tom príjazde, nikto to 
neodhrnul; poďte sa pozrieť, po členky je tam voda a sneh,  

 
Miroslav Políček 
- opýtal sa, či je možné, že sa tam mechanizmus dostane,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že áno,  
 
Miroslav Políček 
- uviedol, že hovorí ale o bočných chodníkoch, ktoré sú zablokované,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že ale nemôžu tak ísť, že teraz tam stoja autá, tak idú preč, lebo tam stoja autá,  
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Miroslav Políček 
- uviedol, že to zasa určite nie,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že ten príchod, ako sa vchádza, normálne hlavný vchod, je široký asi pätnásť 

metrov, tam keď by aspoň dva pásy odhrnul,  
 
Miroslav Políček 
- uviedol, že hlavne na tú žiadosť, čo tam budujú parkovisko, zrušilo sa tam zákazové 

státie, takže tie autá sú tam všade,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že tam bol problém to, že odhrnuli to samozrejme a odhrnuli to tak, že ani tie 

parkoviská, ktoré tam boli, nemohli byť obsadené, čiže tam sa parkovať dnes nedalo; 
včera hovoril s p. Kováčikom a povedal, že už to parkovisko dokončili, dnes ešte urobia 
nejaké údržby a možno zajtra bude parkovateľné;    

 
Miroslav Políček 
- uviedol, že by trebalo ľudí, nie mechanizmy,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že nevie, možno aj nemocniční údržbári tam voľakedy vybehli s lopatou, ale dnes 

nie,    
 

Miroslav Políček  
- uviedol, že mu volal nemocničný údržbár a chcel, aby sme mu odhrnuli aj ten príjazd hore 

k nemocnici pre sanitky, ale mu povedal, že nie je problém, môže mu dať, ale už sa jedná 
o súkromný majetok a tam my predsa nemôžeme, do areálu nemocnice pre príjazd 
sanitiek, my sa nemôžeme starať o cudzí majetok, ktorý nie je náš; keby to bolo z druhej 
strany, tie chodníky v parku, ešte dajme tomu,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že každopádne poprosí do nemocničného, keby sme toto vedeli vyriešiť, keby to 

vedel vyriešiť ešte počas zastupiteľstva a zase nám povedať, že je to v poriadku, tak to 
bude úplne super,  

   
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka 
- uviedol, že súhlasí s tým, čo hovoril p. poslanec, ale treba si možno pri tých chodníkoch 

vytipovať priority, kde hlavne starší ľudia chodia a to je nemocnica, máme pekný domov 
dôchodcov vybudovaný, tam sa mechanizmus, lopata ani nepohla, išiel teraz okolo, takže 
to, a možno aj pred kostolom, tam chodia starí ľudia; no a potom samozrejme pešia zóna, 
lebo to je zase výkladná skriňa Šale; bolo toho veľa naraz, ale sú priority a hlavne tí starší 
ľudia s tým majú problém,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- poprosil p. Políčeka, aby to zabezpečil a vyzval Ing. Čibrika, aby povedal, ako je to s tým 

bioodpadom,  
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Ing. František Čibrik 
- uviedol, že ešte bude jeden vývoz miesto toho sviatku; mal byť posledný, ale ešte  

1. decembra bude, to je náhradný termín za ten štátny sviatok; v sobotu ešte bude vývoz, 
 
Ing. Gabriela Lacková – faktická poznámka 
- uviedla, že by sa tiež pripojila k p. Krištofovi ohľadne tých priorít, že mať zoznam, že či 

oni vôbec vedia, ktoré miesta sú také najdôležitejšie; a ohľadne tej ľudskej práce, či by 
nebolo za zváženie zapojiť aj aktivačných, keď je takáto kríza, možno naozaj už nebude 
sneh,     

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že určite že majú priority, oni majú plán stanovený, ale čo sa týka tých 

aktivačných, tak my máme štyroch alebo piatich, teraz si presne nepamätá a toľkých aj 
platíme (nie brigádnik, tých neplatíme my, tých platí niekto úplne iný) a aktivační ručne 
odhŕňajú v centre, cez rok zametajú, sú to tí, ktorých vidíte v centre na pešej zóne a teraz 
odhŕňajú sneh ručne; mali sme 410 zmlúv, z toho 392 maródov, takže tam nevieme 
k ničomu prísť, aktivační pracovníci je úplná náhoda, ak chcú pracovať,  

 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že by mal jednu interpeláciu k plavárni; je pravda, že tam dávno nebol, ale ľudia 

mu volajú, aj rodičia, čo tam chodia s deťmi, že tam je studená voda; hovoria, že ak mesto 
chce, aby ľudia chodili na plaváreň, tak tam treba urobiť nejaké opatrenie, lebo skutočne 
je tam studená voda, resp. nezodpovedá tým tepelným ... (nezrozumiteľný zvukový 
záznam); aj v detskom a aj vo veľkom bazéne; boli tam ľudia, ktorí vyšli znechutení, že 
neprídu viac, lebo taká je studená voda; myslí si, že teplú vodu dostávame z Dusla, nevie 
či úplne zadarmo, ale určite s nejakou zľavou, takže to by nebol problém, ale to treba tak 
nejako spraviť, aby tam ten tím, ktorý je nový, aby to zabezpečoval tak, aby tá ... 
(nedokončená veta), 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že budeme informovať, aké nápravné opatrenia sa prijali,  
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že nechce spochybňovať, ale osobne tam chodí každú nedeľu aj s vnukmi; 

nesledoval nejaký teplomer, ale osobne si myslí, že teplota vody je vyššia ako 27 stupňov; 
treba si preveriť, aká je naozaj skutočná teplota, ale myslí si, že na plávanie nemôže byť 
teplota vody 30 stupňov a keď je tam minimálne 27, tak za tým účelom tam každý ide, 
aby to svoje telo trošku rozvíril,   

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že je na to predpis, že 26 stupňov má mať voda a dáme to preveriť, sú tam 

merania, ktoré sa dajú skontrolovať, to nie je problém a v detskom bazéne si nepamätá, 
koľko je,  

 
 
Peter Hlavatý 
- uviedol, že má otázku na p. riaditeľa Organizácie sociálnej starostlivosti; má informáciu, 

že nocľaháreň a útulok sú úplne obsadené a ďalší občania bez prístrešia, ktorí majú 
záujem o prenocovanie v zimnom období, nemajú kam ísť; opýtal sa, či je možné zvýšiť 
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kapacitu nocľahárne; a druhá otázka je, že či sú tam ľudia aj z iných obcí ako zo Šale 
a koľko,  

 
Dr. Ľubor Gáll 
- uviedol, že kapacita nocľahárne a útulku je stanovená Regionálnym úradom verejného 

zdravia  a je obmedzená, konkrétne na nocľaháreň je to 17 miest a na útulok 10 s tým, že 
vieme v nevyhnutných prípadoch, hlavne keď je mimoriadne nepriaznivé počasie, na 
krátky čas, teda na nevyhnutnú dobu, zvýšiť, aby sa nestalo, že niekto zamrzne vonku na 
ulici, ale v zásade je to o tom, že je to obmedzené z hľadiska stáleho používania a musí 
povedať, že je to aj trvale plné a využité, 

- ďalej uviedol k druhej časti otázky, či sú tam aj mimomestskí, tak samozrejme áno, presný 
počet nepovie, ale v zásade to platí tak, že oni nezisťujú príslušnosť, alebo resp. trvalé 
bydlisko, aj vzhľadom k zákonu, ktorý hovorí o tom, že dokonca nemusíme viesť ani 
evidenciu, v tomto type zariadení je postačujúce ako evidencia (ak klient nie je ochotný do 
svojej evidencie poskytnúť údaje), tak v podstate iniciály sú v evidencii,  

 
Peter Hlavatý 
- uviedol, že máme dnes nejakých dvoch, troch ľudí, ktorí sú bez domova; opýtal sa, či je 

možné ich dnes umiestniť, lebo dnes je podľa neho ten typ, že to počasie je také, aké je, 
teda či je možné nutne zvýšiť kapacitu a o koľko, či o päť osôb, o tri, alebo kde to vieme 
posunúť, 

 
Dr. Ľubor Gáll 
- uviedol, že v tomto okamihu nevie, koľko majú náhradných postelí, ale myslí si, že je tam 

päť takých zachovalých, tých vojenských, čo sa dajú rozložiť, tak si myslí, že o takéto 
číslo by tu eventuálne išlo a myslí, že s tým aj p. vedúci počíta,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že len na margo tej poslednej poznámky, pokiaľ mesto má nejaké skladovacie 

priestory, tak je kopec ľudí, ktorí nepotrebné trebárs lôžka, postele, zvyknú darovať vo 
veľmi dobrom stave; pokojne by si mesto alebo Organizácia sociálnej starostlivosti mohla 
spraviť nejakú rezervu; nehovorí, že kapacitne, ale pokiaľ by potrebovala funkčné; je 
kopec ľudí, na to sa dá pozrieť na stránkach, nie mesta, ale facebookovej skupine a naozaj 
sú tam dobré veci, ktoré mesto nebudú nič stáť a potešia,  

 
 
Ing. Vladimír Vicena 
- opýtal sa, či by bolo možné osadiť pevné zábrany pri budove COV vedľa pošty, kde sa 

dobrovoľníci už viackrát snažili o to, aby autá nejazdili po trávnikoch a osadili sa tam 
nejaké drevené kolíky a urobilo sa to, aby tam vyrástla tráva a teraz je ten priestor zase 
pošliapaný autami,  

- uviedol, že sme svedkami takého nešváru, ktorý sa rozmohol na sídliskách, že ľudia, keď 
si prerábajú svoje byty a vyhodia veľkorozmerný odpad, vyložia ho vedľa kontajnerového 
stojiska s tým, že snáď sa o to niekto postará, tak ono sa oňho stále niekto postará 
a predpokladá, že to platí mesto, ale chce sa spýtať, že či sú tieto náklady nejakým 
spôsobom v nejakom paušáli za odvoz smetí, ale predpokladá aj to, že asi nie a že za tento 
odvoz platíme my všetci a nie ľudia, ktorí tento odpad vygenerovali, alebo ktorí si ho mali 
podľa správnosti vyviesť na zberový dvor na vlastné náklady,  
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Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že áno, je to tak, čo sa týka veľkoobjemového odpadu, naozaj to tí niektorí ľudia 

dajú na stanovisko kontajnerov; my sme teda vyčlenili medzisklad, kde by si to mal (ako 
správne povedal) každý odniesť na vlastné náklady; keď sa toto neudeje, tak to odvezie 
náš zmluvný partner, ktorý zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu a tieto náklady sú 
zahrnuté do celkových nákladov, ktoré má mesto Šaľa na vývoz komunálneho odpadu; 
inak to nie je možné; pokiaľ nie je možné identifikovať majiteľa tohto odpadu, čo 
zvyčajne nie je možné, tak jednoducho sú to celkové náklady mesta, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že už tá možnosť, že sa vyváža na zberový dvor, je odľahčením, pretože kedysi 

sme mali takúto službu každé dva týždne, myslí, že to robil Ivan Kováč; každé dva týždne 
s traktorom obišli celú Šaľu, pozbierali všetky tie nábytky, táto služba tu normálne 
existovala, len do nového kontraktu sa nedostal, lebo máme zberový dvor a ľudia si to tam 
majú zobrať; fakticky, čo si tam zoberú, o to je menej toho zbierania,  

- ďalej uviedol k COV, že tiež videl dnes tú fotografiu s vyšliapaným chodníkom, dôverne 
to tam pozná, lebo chodí tade každý deň; vie, že sú nespratní tí ľudia, ale skúsime tam dať 
nejaký kameň do toho rohu; ale faktom je, že ten druhý trávnik zničili chodci, to nemá nič 
s autami, už nevie, aké zábrany tam máme dať, lebo tam boli zábrany, prekročili ich  
a prešli tade; pri zastávke je tiež cesta vyšliapaná od chodcov, skúsime tam urobiť ešte 
nejaké iné opatrenie, už niekoľkokrát sme to tam skultúrnili, ale proste asi to má byť 
takto, ľudia asi nepotrebujú, nezaslúžia si, alebo nechcú mať lepšie, lebo jednu časť 
vyšliapu autá, druhú časť chodci; skúsime tam ešte niečo vymyslieť,  

 
Peter Hlavatý – faktická poznámka 
- reagoval na p. Vicenu, že hlavne treba vyzývať občanov, proste, keď to vidia, že to niekto 

vykladá, on vytiahol telefón za tri sekundy, odfotil si značku, nie je problém poslať  
p. Krokavcovi, mestská polícia to bude veľmi promptne riešiť; proste treba tým ľuďom 
povedať, sú to naše kontajnerové stojiská, treba si ich strážiť a tí ľudia to vidia; väčšinou 
sú to ľudia z baráku alebo, keď tam zastaví nejaké auto z okolia cudzie, tak si to treba len 
všímať. 

 
 

ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/9/2017  
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu z kontroly nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta 
v rokoch 2014, 2015, 2016, 
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B. berie na vedomie  
správu z kontroly nakladania s prebytočným a neupotrebiteľným majetkom mesta 
v rokoch 2014, 2015, 2016. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2018 - 

materiál číslo A 2/9/2017  
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2018,  
B. schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2018. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/9/2017  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Michael Angelov 
- opýtal sa ohľadom projektu revitalizácie verejných medziblokových priestorov sídliska 

Veča v meste Šaľa; je tam písané, že tento projekt je v posudzovaní, ale má pocit, že na 
včerajšom stretnutí, a nevie, či to zachytil správne, preto sa pýta, či bol schválený,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že áno; v čase, keď bola príprava materiálu, bol v posudzovaní, ale už medzitým, 

ako sme vám distribuovali, sme dostali rozhodnutie o tom, že je schválený, 
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Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že čiže sa začne s realizáciou asi budúci rok; opýtal sa, či tam už bolo verejné 

obstarávanie resp. vy musíte spustiť verejné obstarávanie,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že áno, ale ešte nebolo,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že nie vo všetkých projektoch je toto pravidlom, pri niektorých bolo, pri 

niektorých nie, tu myslí, že ešte nie,  
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa k rekonštrukcii Materskej školy na ul. Družstevnej, pokiaľ vidí na strane 1 - 7  

to je asi zrejme to dvojkolové,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že áno,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že sa tam zmenili sumy, čiže žiadali sme z nejakého dôvodu viac peňazí a tým 

pádom musíme na vlastných zdrojoch vyložiť viac; opýtal sa, či sa tam nejako zmenil 
projekt, alebo čím je to, že tam tie sumy narástli nejako tak o  70 tisíc cca, 930 oproti 
skoro miliónu a tým pádom samozrejme narástla aj asi 5 % spoluúčasť plus, ako to tu 
uvádzate, iné zdroje,        

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že áno, podanie tohto projektu bolo dvojkolové; v prvom kole bol zámer, kde 

bola potrebná projektová dokumentácia a hrubý rozpočet; v druhom kole, keď nám tento 
zámer schválili a dostali sme kladné hodnotenie a vysoký počet bodov, sme museli tento 
projekt štandardne rozpracovať s podrobnejším rozpočtom, preto je tam ten rozdiel,  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že druhá vec, čo ho zaujíma, preberali to aj na ekonomickej komisii, ale tam sa to 

teda nedozvedel, že na strane 3 je projekt alebo program, nevie ako to nazývať „Úspešne 
na trhu práce“, vytvorenie pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnávaní, 
zamestnávateľ atď.; jeden úväzok 12 mesiacov, druhý úväzok tiež plný 18 mesiacov; 
opýtal sa, aké miesta budeme vytvárať, 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že tento projekt už beží, je schválený, lebo posledná kolónka je stav projektov; pri 

projekte „Úspešne na trhu práce“ je schválený, je tam dohoda a to sú administratívni 
zamestnanci; jeden je na životnom prostredí a druhý financujeme v časti na referáte 
štrukturálnych fondov,   

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že z celkového rozpočtu, možno sa mýli, ale keď to prepočíta na plný úväzok, 

lebo tam je to tak vedené, dve pracovné miesta na plný úväzok a tá suma peňazí, ktorá mu 
z toho vychádza, mu vychádza na mesiac 160 eurová mzda aj s odvodmi,  
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Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že toto je nastavený projekt a ostatné je spolufinancovanie z vlastných zdrojov, 

čiže z našich, z rozpočtu mesta,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že celkový rozpočet je 20 600 Eur, tak tam je zrejme tá dotácia z 8 800 

požadovaných z toho, plus mesto 11; čiže to je tých 20 tisíc; 20 tisíc, keď si podelí  
30 mesiacmi plného úväzku a deleno dvomi osobami, mu vyjde 160 Eur aj s odvodmi na 
hlavu,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že ten mechanizmus je tam trošku zložitejší, tam je pri dĺžke projektu vyššie 

spolufinancovanie a udržateľnosť; tam je ešte podmienka udržateľnosti, preto musí byť na 
18 mesiacov,   

  
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že to je v poriadku, ale našich 11 800 nie je pravda, bude to viac; opýtal sa, či 

áno,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že nie, toto tam čo je,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že nech mu teda niekto vysvetlí, ako to je,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že v tejto chvíli nie, ale písomne môžeme, 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že to si rád nechá vysvetliť,  
- ďalej uviedol, že má ešte otázku k zmene systému zberu odpadov, čo sa budú robiť tie 

podzemné kontajnery „Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča 
prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov, operačný program ľudské zdroje, 
rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania“, 
uviedol, že mu ten súvis uteká,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že súvis je taký, že sme mali šancu odtiaľ získať peniaze, lebo v niektorých 

kritériách sme spĺňali kritériá tejto výzvy; skúsili sme to, veľmi pravdepodobne 
nedostaneme tie peniaze, ale zase sme nič nedali za pokus, ale tie peniaze sme mohli aj 
získať, pretože v kritériách nebolo uvedené, že musí byť kumulovaná a segregovaná, 
alebo nevie aká skupina tých Rómov, ale môžu byť aj rozptýlené rómske rodiny, čiže my 
sme túto podmienku spĺňali, tento projekt sme podali,  

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, že čiže fakt to má k tým podzemným kontajnerom súvis,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že áno,  
 



 16

Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že toto bolo aj neplánované zasadnutie samostatné, keď si spomínate,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že to bolo v lete to zasadnutie, kde sme povedali, že je takáto možnosť a bolo by 

hriechom to nevyužiť,   
 
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, 
C. schvaľuje 

1. predĺženie termínu plnenia úlohy z Uznesenia č. 9/2016 – VIII. zo dňa 01. 12. 2016  
(zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu Zmien a doplnkov č. 3 
územného plánu centrálnej mestskej zóny Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu 
vrátane doplňujúcich pripomienok a požiadaviek)  
T: zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22. marca 2018 

2. predĺženie termínu plnenia úlohy z Uznesenia č. 1/2017 – V. zo dňa 26. 01. 2017 
v spojení s Uznesením č. 3/2017 – V. zo dňa 04. 05. 2017                                                              
(zabezpečiť obstaranie spracovania obsahu a rozsahu zmien a doplnkov č. 6 územného 
plánu mesta Šaľa v rozsahu prerokovaného materiálu vrátane doplňujúcich     
pripomienok a požiadaviek) 
T: zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 22. marca 2018 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2016/2017 a stave 
v školskom roku 2017/2018 - materiál číslo A 4/9/2017 

Predložila Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ   
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Krištof 
- uviedol za komisiu školstva, táto správa bola na komisii školstva podrobne rozobratá 

a konštatovali, že bola obšírna a veľmi dobre urobená a odporúčame túto správu pre 
zasadnutie mestského zastupiteľstva schváliť,    

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že tam boli testovaní piataci a deviataci, boli tam niektoré školy, ktoré boli ako 

podpriemer slovenský pod 50 %; opýtal sa, čo sa dá v týchto školách robiť, alebo čo sa 
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s tým robí, alebo či sa to len skonštatuje a ideme ďalej; vie, že asi výchovno-vzdelávací 
proces mesta nemôže úplne nejako ovplyvňovať, ale nie je to dobrá vizitka pre tú školu, či 
sa s tým dá niečo robiť,  

 
Ing. Erika Velazquezová 
- uviedla, že práve na tej škole, ktorú asi myslí, na Bernolákovej, bola aj inšpekcia 

zameraná na toto a boli prijaté opatrenia na zlepšenie tohto stavu; určite je to vec štátnej 
školskej inšpekcie, ale pri poradách aj s riaditeľkou trváme na tom, aby sa ten stav zlepšil 
a aby sa teda urobili nejaké kroky na zlepšenie; pri testovaní piatakov tam bola pod 
priemerom z matematiky iba ZŠ Bernolákova, pri slovenskom jazyku tam všetky školy 
splnili v piatom ročníku, horšie je to v deviatom ročníku, kde teda večianske školy  
Bernolákova a aj Hollého boli z matematiky a aj zo slovenčiny pod priemerom, takže 
pracuje sa na tom a uvidíme, aké budú výsledky,  

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že by hneď nadviazal na to, čo hovoril MUDr. Grell, že testovali sa tí žiaci vlani, 

pozeral deviatakov, kde bol test z matematiky, z fyziky a zo slovenského jazyka; 
jednoznačne z matematiky a z fyziky najúspešnejšia bola maďarská škola; opýtal sa, či 
áno,  

 
Ing. Erika Velazquezová 
- uviedla, že áno, tento trend je už dlhodobý,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- opýtal sa ešte k tým nadaným žiakom; píšete tu, že máme 105 nadaných žiakov na škole 

J. C. Hronského; opýtal sa, koľko je z nich deviatakov,  
 
Ing. Erika Velazquezová 
- uviedla, že to teraz momentálne nevie povedať, nemá tu tú štatistiku,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že z týchto nadaných predvlani sa na gymnázium neprihlásil nikto; chcel by sa 

opýtať, že prečo sa žiaci nehlásia na gymnázium; tohto roku sa prihlásilo 12 alebo 14 
žiakov z tejto školy J. C. Hronského, kde sú tí nadaní žiaci, ale všetci sa prihlásili tak, že  
všetci mali prihlášku až ako druhú, tzn., že keď neboli prijatí na prvú školu, tak až potom 
sa prihlásili na gymnázium, toto je alarmujúci stav,  

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- uviedol, že je to síce v úvodzovkách krásne p. Varsányi, na druhej strane alarmujúce, ale 

od neho, ako bývalého pedagóga gymnázia, by očakával nejaký návrh, čo s tým;  
gymnázium alebo stredné školy sú v kompetencii VÚC, ale keď si tu porozprávame 
a načrtneme nejaký katastrofický scenár bez nejakého návrhu riešenia, čo môžeme všetci 
spoločne spraviť, tak je to krásne, ale o mesiac, o dva, o tri, o rok, o ďalšie volebné 
obdobie sa na tom nič nezmení, takže, ak on tomu rozumie, tak by poprosil, aby teraz,  
či pri nejakej pracovnej skupine, ktorá je pri mestskom zastupiteľstve, naznačil cesty, 
ktorými je možné tento stav zvrátiť,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že povie, aké aktivity vyvíja mesto v tejto oblasti; mali sme stretnutie, kde sme 

ako zriaďovateľ základných škôl pozvali všetkých riaditeľov základných škôl aj  
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výchovnými poradcami, kde sme im nechali na gymnáziu spraviť exkurziu v prvom rade, 
pretože majú skutočne porobené odborné učebne, jazykové učebne, celkovo ten areál je 
niekde úplne inde, ktorý bol kedysi, teraz je tam naposledy nová kuchyňa a jedáleň, čo je 
tiež veľmi dôležitá súčasť starostlivosti o študentov; myslí si, že viacerých pedagógov to 
prekvapilo, lebo sa aj pochvalne vyjadrovali, že ani nemali potuchy, že fakt takéto 
vymoženosti sú; okrem toho sme otvorili informačný kanál na našej dvojstránke, ktorú 
máme v Slove Šaľanov, kde sme dali priestor gymnáziu, aby prezentovali svoje výsledky, 
majú skvelé hodnotenie INEKO, majú výborné hodnotenia v rámci kraja, akurát tie 
informácie sa k nikomu nedostali; teraz dávame systematicky sériu článkov o tom, čo sú 
úspechy, podľa akých hodnotení, prečo sme sa umiestňovali tak s tým gymnáziom v rámci 
kraja, v rámci Slovenska; toto je to, čo my ako mesto môžeme pre toto spraviť; my nie 
sme zriaďovateľom tejto školy, nemáme inšpekciu, ktorá by mohla ovplyvňovať nejako 
proces výuky, ale môžeme tomu dať šancu tým, že budeme poskytovať reálne informácie, 
pravdivé a tie, ktoré zlepšujú imidž tejto školy; toto všetko, čo je v našich silách, 
momentálne robíme a iné asi mesto ani v tomto nedokáže urobiť než to, že presvedčíme aj 
odborných poradcov, aj rodičov o kvalite tejto školy a dajú deti sem k nám a nestane sa to, 
že síce na gymnázium sa prihlási 40 detí, ale z toho len 5 na šalianske; toto je alarmujúce, 
že dajú rodičia deti do Nitry, do Galanty a kdekade a keď sme si pozreli hodnotenie, vo 
všetkých kritériách tie školy zaostávali, vo všetkých; to nie je naše hodnotenie, ale 
hodnotenie nielen INEKO, ale aj hodnotenie z Ministerstva školstva, 

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že p. primátor povedal polovicu z toho, čo chcel povedať on o tých veciach, ktoré 

sa z pohľadu mesta dejú vo vzťahu k základným školám; myslí si, že rovnaký postup, ako 
bol zvolený vo vzťahu ku gymnáziu, treba i k ďalším stredným školám, ktoré sú na území, 
tzn. škola, ktorá je vo Veči, Spojená škola, a tzv. „koníčkárske učilište“ čiže Spojená škola 
smerom na Galantu; z tých podujatí by chcel povedať, že pred niekoľkými dňami bola 
burza stredných škôl na území nášho mesta, ktorej sa zúčastnilo 21 stredných škôl 
z celého regiónu, nielen zo Šale, bolo tam veľké zastúpenie a prichádzali nielen žiaci 
základných škôl; v správe boli uvedené čísla, ktoré presahovali stovky a rovnako 
prichádzali aj rodičia; z hľadiska organizácie burzy navrhoval využiť aj ďalšie priestory, 
pretože v estrádnej sále sa tiesnilo 21 stredných škôl so svojou prezentáciou a keď tam 
prichádzali ešte žiaci základných škôl s učiteľmi a rodičia, tak to bolo také mravenisko na 
Václaváku, tzn. strácala sa prehľadnosť, ale dá sa nájsť riešenie, aby to bolo efektívnejšie 
a zároveň na komisii školstva navrhol, že pri štatistickom prehľade, ktorý je v správe, je 
rozpísané rozmiestnenie žiakov posledného ročníka základných škôl na jednotlivé typy, 
tzn. gymnáziá, odborné školy a ďalšie školy, aby špeciálne boli v tých správach 
každoročne uvedené, že zo šalianskych základných škôl koľkí sa hlásia na stredné školy tu 
priamo v meste, lebo ak nebudú žiaci zo šalianskych škôl chodiť na tieto miestne školy, 
ako je gymnázium a ďalšie, tak hrozí, že pri nedostatku žiakov tieto školy budú teda 
obmedzené vo svojej činnosti a najmä pri spôsobe financovania nebudú mať dosť 
finančných prostriedkov na chod vlastnej školy; plne súhlasí s tým, čo povedal p. primátor 
a to je otázka súčinnosti základných, stredných škôl, vzájomne aj otázka informovanosti, 
ale aj verejnosť aby vedela, ľudia aby vedeli, najmä rodičia, pretože veľmi často 
o umiestnení dieťaťa nerozhoduje ani dieťa, ale rodič; nitrianska škola je vo veľkom 
meste, väčšom ako Šaľa, ale nemusí byť lepšia,                  

 
Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že takmer vždy o tom rozhoduje rodič vo finále; chcel povedať, že máme aj 

celkom dobrú správu, ktorú má tiež len niekoľko dní, lebo je kritikom toho, že 



 19

poľnohospodárska škola by nemala vychovávať v najväčšom odbore kuchár/čašník a teraz 
v tomto školskom roku majú po dlhej dobe najväčší odbor jazdectvo-chovateľstvo, tak to 
ho úplne potešilo, že tá škola sa vracia k tomu, prečo vlastne vznikla,  

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

súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení  
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2016/2017 a stave v školskom 
roku 2017/2018, 

B. schvaľuje 
súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2016/2017 a stave v školskom 
roku 2017/2018. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

5. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení 
Dodatku č. 19 - materiál číslo A 5/9/2017           

Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
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. 19,  

B. berie na vedomie 
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení 
Dodatku č. 19. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa 
v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016 - materiál číslo  
B 1/9/2017 

Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
  
Marek Molnár 
- opýtal sa na sumu 300 Eur, či to budú vedieť platiť polročne, alebo štvrťročne,  
 
Ing. Alena Kiácová 
- uviedla, že zatiaľ bol zvyk taký, že to platili jednorazovo, ale vzhľadom k tomu, že sme 

zvýšili tú čiastku, tak predpokladá, že navrhnú, aby sa to platilo v dvoch čiastkach; o tom 
rozhoduje už potom mesto v rozhodnutí a tam sa im stanovuje, že ako budú platiť; dane 
a poplatky platia momentálne občania v štyroch splátkach, ale toto sa platilo jednorazovo,  

 
Marek Molnár 
- uviedol, že nakoľko sa jedná o zvýšenú sumu, tých 300 Eur je dosť,     
 
Ing. Alena Kiácová 
- uviedla, že áno, budeme to riešiť, minimálne budú dve splátky,  
 
Marek Molnár 
- opýtal sa, že podľa čoho prišli na sumu 300 Eur,  
 
Ing. Alena Kiácová 
- uviedla, že to preberali pri prioritách rozpočtu, odznel tam ten návrh,  
 
Marek Molnár 
- uviedol, že z 232 skočiť na 300,  
 
Ing. Alena Kiácová 
- uviedla, že vtedy bolo odporučených tých 300, tak sme premietli 300,  
 
Marek Molnár 
- opýtal sa, že keby teda chcel občan tých 300 na polovicu, nebol by problém, môže to na 

dvakrát kľudne,  
 
Ing. Alena Kiácová 
- uviedla, že nie nebol, budeme to riešiť, lebo toto sa vyrubuje rozhodnutím a tam sa uvádza 

ako to treba platiť a budeme tam dávať minimálne tie dve splátky,   
 
Marek Molnár 
- opýtal sa, že tam budú aspoň tie dve splátky,  
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Ing. Alena Kiácová 
- uviedla, že áno,  
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- uviedla, že určite bude alternatíva k tej jednorazovej platbe,  
 
Ing. Michael Angelov – poslanecký návrh 
- uviedol, že by chcel dať poslanecký návrh, vypustiť bod 3., teda zvýšenie sadzby dane; 

zdôvodnenie povedala Ing. Kiácová, keď sa p. Molnár pýtal na dôvod, čiže sa nebude 
pýtať znova, keďže nie je jasný dôvod prečo a zároveň mesto má historicky najvyššie 
podielové dane a zároveň si myslí, že mesto nerobí dosť pre zefektívnenie parkovania, tak 
si myslí, že nie je správne zvyšovať túto daň,  

 
Ing. Vladimír Vicena – poslanecký návrh  
- skonštatoval z diskusií na komisii pre dopravu a územný plán, že tam v rámci tejto 

komisie odporúčali zvýšenie poplatku za trvalý záber parkovacích plôch, dokonca myslí, 
že navrhovali aj vyššiu sumu; tam ide o to, že tých parkovacích miest je na území mesta 
tak málo, že to trvalé vyhradenie spôsobuje veľké konflikty medzi ľuďmi; pre tých, ktorí 
na to majú, je to zanedbateľná suma, a pre tých, ktorí na to nemajú, je to zase obrovská 
suma, takže odporúčanie komisie v tomto prípade bolo naplnené a myslí si, že je to 
správny krok a zároveň ešte komisia odporúčala aj zavedenie ďalších vecí, 

- navrhol, aby sme prijali uznesenie, aby mesto do najbližšieho budúcoročného zasadnutia 
predložilo prehľad o počte parkovacích miest celkovo a podiel tých trvale vyhradených, 
lebo tento pomer sa nám zatiaľ nepodarilo, v rámci otázok, ktoré sme smerovali na mesto, 
zistiť, takže stále nevieme, koľko má mesto všeobecne parkovacích miest a koľko z nich 
je vyhradených; zaznel tu pomer 60 na 40, ktorý sa v minulosti vraj dodržiaval a už sa 
nedodržiava, ale nevieme to teda nijako overiť, takže ten poslanecký návrh na uznesenie 
znie, aby mesto do budúceho mestského zastupiteľstva predložilo prehľad o počte 
parkovacích miest s trvalým záberom a všeobecne, a predložilo návrh všeobecne 
záväzného nariadenia stanovujúceho, že podiel týchto trvale vyhradených parkovacích 
miest bude maximálne 40 % zo všetkých existujúcich a že bude zavedená zástupnosť 
parkovania, čo by znamenalo, že aj trvale vyhradené parkovacie miesto sa bude dať 
využiť (v čase od ôsmej do štrnástej hodiny) aj v prípade, že je vyhradené,  

 
Ing. Michael Angelov – faktická poznámka  
- myslí si, že problémy s parkovaním treba riešiť systémovo a myslí, že komisia sa v tomto 

snažila nejaké kroky podniknúť a nemyslí si, že by sa ... (nedokončená veta); ak chceme 
riešiť parkovanie, máme ho podľa neho riešiť systémovo a nie zvyšovaním ceny,  

 
Miroslav Gera – faktická poznámka 
- uviedol, že by sa tam mala doplniť nejaká kontrola tých miest, lebo je ten problém, že 

ľudia majú zakúpené miesta, ale aj tak to zneužívajú, takže tam treba buď mestskou 
políciou, alebo iným spôsobom to zakomponovať do toho návrhu; to je len návrh pre jeho 
kolegu,   

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že je to podľa neho určite fajn návrh, ale tú druhú časť s tými 40 % by odložil 

o kus ďalej, lebo nech nám dajú najprv informáciu, nerobme striktne teraz tak a tak, 
nehovorme to číslo, si myslí; ak budeme vedieť čísla, povedzme ho potom; nápad je to 
dobrý, ale nesekal by to číslo teraz, nikto o tom nehovoril, nevieme, v akom je to stave, 
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lebo nevieme, to má pravdu; čiže skôr tú prvú polovicu, tú správu a potom sa pozrime na 
tie pravé percentá, až to teda nie je problém,  

 
Mgr. Július Morávek  
- uviedol, že chcel povedať to, čo p. poslanec Andráši; domnieva sa, že celú situáciu by mal 

vyriešiť dopravný generel, ktorý má mesto vypracovať; myslí si, že to sú riešenia len 
dočasné a nesúhlasil by s tým už aj ako šofér, že do šestnástej alebo akej hodiny by ho 
mohol využiť aj niekto druhý; keď sa medzitým vráti ten, ktorému to parkovisko patrí, 
povie, že ho má zaplatené, tak potom čo, potom bude hľadať toho šoféra, ktorý sa mu 
postavil na to vyhradené parkovacie miesto, to bude konflikt na konflikt medzi šoférmi,  
to je reálna situácia; tú prvú polovicu, ako povedal aj Ing. Andráši áno, ale definitívne 
riešenie celej situácie by mal vyriešiť dopravný generel,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že aj my si od toho sľubujeme, že tento problém sa bude riešiť v dopravnom 

genereli, veď jedna jeho veľká časť bude statická doprava; z vlastnej skúsenosti podporí 
v tomto Ing. Vicenu, že fakt je nezmysel, že cez deň je na sídlisku Veča, kde tento 
problém poznáme s prenajatými miestami, že je 20 voľných miest, ktoré majú tabuľku, 
nikto tam nemá odvahu sa postaviť a ľudia parkujú vo vstupných bránach, pretože nemajú 
kde inde; určite existuje spôsob, ako právne toto ošetriť, že v nejakom čase cez deň, že to 
miesto je proste prenajaté od 14 hodiny večer; aj toto sa dá vyriešiť, lebo myslí, že o toto 
mu ide, že cez deň, keď príde na takéto miesto, proste nemá kde zaparkovať, lebo všade je 
tabuľka; tu je živý príklad pred touto budovou, prídete sem dnes a tu síce sú voľné 
parkovacie miesta, akurát všetky sú ošetrené nejakou tabuľkou, že niekto to má prenajaté; 
čo sa týka kontroly, sú tam pravidelné kontroly, ľudia sú v tomto dôslední, sledujú, či ich 
sused zaplatil, je táto informácia verejne na internete; to znamená, že ak niekto parkuje 
niekde, tak jeho okolie si to vie skontrolovať, či si toto miesto zaplatil, sleduje to mestská 
polícia, okrem toho občan, ak mu obsadia toto miesto, tak sa dožaduje väčšinou aj pomoci 
mestskej polície, takže si myslí, že vyriešiť sa to dá, ale definitívnym riešením podľa neho 
bude rozhodnutie, ktoré prijmeme v dopravnom genereli pre toto mesto,  

 
Ing. Vladimír Vicena 
- uviedol, že toto nie je riešenie, ktoré sme vymysleli my, tá zástupnosť parkovania je 

zavedená v mnohých mestách; vyhradené miesta sú využiteľné inými občanmi 
s obmedzením na jednu hodinu, proste na to je systém, on to nevymyslel, diskutovali 
o tom v komisii, takže tie veci sú riešiteľné a nechceli by teraz meniť svoj poslanecký 
návrh,  

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Michaela Angelova v znení:  
- vypustiť z návrhu VZN bod 3. zvýšenie sadzby dane.  
Prezentácia: 21 
Za:    4 
Proti:  10 
Zdržal sa:   7 
Poslanecký návrh Ing. Michaela Angelova nebol prijatý.  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Vladimíra Vicenu v znení:  
- predložiť na nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva prehľad o celkovom počte 

parkovacích miest a miest trvale vyhradených ako parkovisko a predložiť návrh 
všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa stanovujúceho, že podiel trvale vyhradených 
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miest bude najviac 40 % zo všetkých parkovacích miest; s návrhom systému zavedenia 
zástupnosti parkovania na trvale vyhradených parkovacích miestach.  

Prezentácia: 21 
Za:  11   
Proti:    4 
Zdržal sa:   6 
Poslanecký návrh Ing. Vladimíra Vicenu bol prijatý.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016, 

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa v znení Všeobecne 
záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 9/2016, 

C. odporúča 
- predložiť prehľad o celkovom počte parkovacích miest a miest trvale vyhradených ako 

parkovisko, 
- predložiť návrh všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa stanovujúceho, že podiel 

trvale vyhradených miest bude najviac 40 % zo všetkých parkovacích miest;  
s návrhom systému zavedenia zástupnosti parkovania na trvale vyhradených 
parkovacích miestach.  

T: nasledujúce zasadnutie mestského zastupiteľstva  
 
Prezentácia: 21 
Za:  17 
Proti:    2 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne 
služby, spôsobe ich určenia a platenia - materiál číslo B 2/9/2017 

Predložila PhDr. Margaréta Zozuľáková, hlavný sociálny pracovník OOaS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že komisia sociálna na svojom zasadnutí sa stotožnila s týmto návrhom 

a odporučila ho mestskému zastupiteľstvu schváliť,   
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich 
určenia a platenia, 

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich 
určenia a platenia. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2017 - materiál číslo C 1/9/2017 
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že materiál bol prerokovaný na ekonomickej komisii, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu materiál zobrať na vedomie.   
 
Diskusia:  
  
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že by možno k tomuto, ale v nadväznosti na ten ďalší hlavne teda zaželal, aby 

s takýmto pokojom mohol byť predkladaný ten docela odvážny budúcoročný a následne 
na ňom tá správa o vývoji hospodárenia,  

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- uviedol, že by tiež očakával v takomto materiáli nejaké námety, akým spôsobom by sa dal 

ten prebytok použiť, alebo jeho časť, na vylepšenie nejakých kritických záležitostí 
v meste, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že je to riešené v návrhu budúcoročného rozpočtu tam, kde sa s tým prebytkom 

počíta,   
 
Ing. Štefan Bartošovič  
- uviedol, že teraz to pripomína prvýkrát, pri rozpočte to bude druhýkrát, potom, keď sa 

nedohodneme, tak tretíkrát a potom permanentne,  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2017, 
B. berie na vedomie 
      vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2017. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 - materiál číslo  
C 2/9/2017 

Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že materiál bol prerokovaný na ekonomickej komisii, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť predložený návrh na úpravu rozpočtu.   
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017,  
B. schvaľuje 

1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 nasledovne:  
 

Bežné príjmy:                                        15 126 700 EUR  
Bežné výdavky:  14 153 538 EUR  
Rozdiel:                                                          973 162 EUR 

 
Kapitálové príjmy: 465 500 EUR 
Kapitálové výdavky:  1 463 800 EUR 
Rozdiel: -998 300 EUR 

    
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 15 592 200 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     15 617 338 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:  -25 138 EUR 
 
Príjmové finančné operácie: 3 592 258 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             3 338 673 EUR 
Rozdiel: 253 585 EUR 
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Rozpočet na rok 2017 celkom: 
Príjmy celkom: 19 184 458 EUR 
Výdavky celkom:  18 956 011 EUR 
Rozdiel celkom: 228 447 EUR 
 

2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 podľa hlavných ekonomických kategórií 
nasledovne:  
 
100 Daňové príjmy 9 000 000 EUR 
200 Nedaňové príjmy 2 183 180 EUR 
300 Granty a transfery 4 409 020 EUR 
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 456 585 EUR 
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 3 135 673 EUR 
600 Bežné výdavky 14 153 538 EUR 
700 Kapitálové výdavky 1 463 800 EUR 
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.  3 338 673 EUR 

 
3. úpravu výšku príspevku pre OSS na rok 2017 v celkovej sume 484 270 EUR, z toho 

dotácia z MPSVaR je vo výške 151 320 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške      
332 950 EUR. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

3. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie  
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 
a 2020; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, 
rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020 - materiál číslo C 3/9/2017 

Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka mestského úradu; Ing. Alžbeta Sedliačiková, 
hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Ing. Jana Nitrayová, prednostka mestského úradu doplnila, že rozpočet bol prerokovaný 
v ekonomickej a majetkovej komisii, v zmysle uznesenia ekonomická komisia odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť takto predložený rozpočet. 
 
Diskusia:  
 
Miloš Rehák – poslanecký návrh 
- navrhol v programe 7. Komunikácie, podprogram 7.3 – parkoviská – v časti bežné 

výdavky zakomponovať vytvorenie parkovacích miest v lokalite Narcisová na Veči, 
- ďalej navrhol v programe 9. Vzdelávanie, podprogram 9.7 Rezerva začleniť položku: 

rezerva na havarijný stav škôl a školských zariadení vo výške 30 tisíc Eur, 
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Mgr. Jozef Belický  
- opýtal sa, čo spraviť s touto položkou,  
 
Miloš Rehák  
- uviedol, že vyčleniť,  
 
Róbert Tölgyesi – poslanecký návrh 
- navrhol pri schvaľovaní rozpočtu zvýšiť dotácie na kultúru o 5 000 Eur a na dotácie na 

šport o 5 000 Eur nasledovne: o 5 000 Eur znížiť úroky v programe 14.1 Bývanie zo sumy 
75 000 Eur na sumu 70 000 Eur a potom o 5 000 Eur znížiť dohody o vykonaní práce 
v programe 15.1 Administratíva a to zo sumy 74 000 Eur na sumu 69 000 Eur, 

 
Ing. Róbert Andráši – poslanecký návrh 
- uviedol, že má dva poslanecké návrhy, kde by chcel aspoň poprosiť o vyjadrenie názoru, 

že či ísť do toho, alebo nie a potom má ešte jednu otázku na školstvo, ale najprv tie 
návrhy,  

- navrhol, aby do rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 do kapitoly Komunikácie v rámci 
položky oprava chodníkov bol doplnený chodník na Hlbokej ulici medzi ulicami 
Kráľovská a Štúrova; je to z toho dôvodu, že je ten chodník poškodený a chodia tade aj 
s vozíkmi, tak preto by sme chceli poprosiť o opravu; netvrdí, že to musí byť nejako nové 
spravené, ale proste, aby to bolo prejazdné, aby sa tade dalo chodiť, ten povrch je veľmi 
zodratý,    

- ďalej navrhol, aby do rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 do kapitoly Komunikácie bola 
doplnená oprava asfaltového ihriska na Sládkovičovej ulici; postupne by bolo dobré dávať 
do poriadku tieto ihriská, ktoré slúžili na tieto športové hry pre mládež pre deti, tak preto 
tento druhý návrh,  

- uviedol, že má otázku k rozpočtu v oblasti školstva, keďže sme na výbore mestskej časti 
mali hosťa p. riaditeľa Kuklovského, tak tá otázka znie, že na základe čoho boli 
rozdeľované financie do základných škôl a či ešte budú nejaké úpravy a v akom termíne 
asi,   

 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že len odpovie na tú otázku, o tých dvoch návrhoch budeme samozrejme 

hlasovať; financie do školstva sú rozdeľované každoročne podľa žiadostí správcov,  
tzn. riaditeľov škôl; nedokážeme úplne presne naprogramovať školstvo, pretože 
normatívne financovanie, alebo teda príspevok v rámci normatívneho financovania je 
jasný až vtedy, keď je jasná výška daní a tá je jasná vždy každý mesiac, čiže ono sa to 
úplne presne nedá nastaviť; toto čo predkladáme školám, stretol sa aj s p. riaditeľom 
Kuklovským, aj s p. riaditeľkou z maďarskej školy; je to, čo mesto je pripravené 
garantovať týmto školám; rozdiel medzi tým, čo oni potrebujú reálne, alebo teda, čo by 
mali dostať podľa zaužívaných pravidiel a tým, čo dostávajú, je niekde okolo 5 % 
odchýlka; podstatné je to, že každý rok doteraz sme robili úpravu rozpočtu vo vzťahu ku 
školstvu a vždy sme toľko peňazí, koľko vieme, do toho investovali, vždy sme ešte do 
školstva uvoľnili, tzn., že väčšinou sme dorovnali tento stav a v prípade investícií sme 
často aj tieto rozpočty prekročili; obom to vysvetlil, že príde čas, keď bude jasné, ako sa 
dane vyvíjajú; my tiež predpokladáme, že sa budú vyvíjať dobre, ale garantovať nejakú 
sumu musíme; keď budeme vidieť, že tie dane sa vyvíjajú tak, ako očakávame, bude tento 
stav prehodnotený a budú tie peniaze rozdistribuované školám; tu nejde o to, že by sme im 
chceli ponížiť rozpočty, alebo niečo iné, ale jednoducho dnes vieme garantovať na 
základe dnešného poznania toto,  čo je v rozpočte; diskutoval s nimi o tom, myslí, že sme 
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sa pochopili, oni sa ešte stretli s p. vedúcou Spoločného školského úradu a myslí, že ešte 
na začiatku kalendárneho roka sa stretneme aj s riaditeľmi tak, aby sme došli k úplnému 
porozumeniu v tomto, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že z jeho príspevkov neplánuje dať nejaký poslanecký návrh, ale chce sa na pár 

vecí opýtať; čo sa týka rozpočtu, z jeho pohľadu je docela dosť odvážny, aj vynútením 
tým z toho dôvodu, že sa nám zgrupne zopár nejakých investičných akcií, na ktoré 
budeme musieť prispievať z vlastných peňazí, pretože sú tam aj nejaké fondy atď., ktoré 
využijeme a samozrejme s tým súvisia tieto veci; takže v úvode by možno povedal, že 
skôr by z pohľadu minulých rokov to, že dnes je dobre, neznamená, že bude zajtra dobre, 
na jeho vkus je teda hodne možno reálny, ale určite odvážny,       

- opýtal sa, že poplatky za komunálne odpady a podobné veci, kde máme samozrejme 
poznámku, že nie je 100 % výber, či máme niečo aktualizované, že koľko nám občania 
dlžia, koľko je nevymožiteľné, čo máme v riešení atď.; nemusí to byť teraz, či sa to dá na 
nejaké najbližšie zastupiteľstvo pripraviť,  

 
Ing. Jana Nitrayová  
- uviedla, že áno,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že nie poslaneckým návrhom, ale poprosí o to,  
 
Ing. Jana Nitrayová  
- uviedla, že na októbrovom mali nejaký stav k nejakému dátumu, nie je problém predložiť 

na ďalšie zastupiteľstvo a v tomto období išli výzvy na uhradenie nedoplatku, ktorí 
nedodržali, alebo si nevšimli ten termín, okolo tisíc exekučných konaní sme mali,  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že to má taký súvis, všimol si, že niekde v kapitole právo, poriadok atď. na 

právne služby máme nejakých 7 100 Eur, čo asi odpovedá tomuto roku; opýtal sa, či 
nemáme žiadne dramatické spory teraz v tomto období, lebo to je markantný rozdiel 
oproti tomu, čo sme ládovali teda ... (nedokončená veta),  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že nie, nemá o tom vedomosť, že by sme mali takéto nejaké spory, 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že to je tak na kolky, na nejaké vstupy do exekúcií, výzvy a podobné, čiže mesto 

nemá v tejto fáze žiadny spor, ktorý nevyhrá, ale zaplatí,  
- ďalej uviedol, že v kapitálových príjmoch sa chce spýtať, kapitálové príjmy, čo sú 

pozemky, nájmy, garáže, predaj majetku, či ten rozpočet ráta potenciálne aj s tými 
príjmami potenciálnymi z bodov, ktoré nasledujú po ňom, tam sú nejaké odpredaje 
pozemkov,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že tieto príjmy nastavujú správcovia majetkového oddelenia a nevie, čo presne 

myslí,  
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Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že máme tam nejaké dva potenciálne predaje, žiadosti o odpredaj pozemku atď.,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- opýtala sa, že či je to v tejto chvíli predmetom rokovania, 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že áno, či sa ráta už s tými sumami,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že my presne nekvantifikujeme sumu príjmov z predaja majetku, pretože  

nevieme, čo sa v priebehu roka predá, čiže nejaká paušálna suma sa tam nastavuje každý 
rok a potom sa stane niekedy, že nepredáme úplne toľko majetkov, alebo sa predá trochu 
viac, ale odhadujeme to podľa vývoja z minulých rokov, jednoducho tieto príjmy nie je 
možné tak presne odhadnúť, aby sme dnes vedeli povedať, že tento konkrétny predaj sme 
započítali, nevieme to takto spraviť,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- doplnila, že vzhľadom na to, že príjmy sme riešili ešte na septembrovom zastupiteľstve, 

tak správcovia dávali predpokladané ... (nedokončená veta),  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že čiže toto je nejaké plus mínus číslo, ktoré sa objavovalo tento rok,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že áno a potom sa upravuje,  
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa na výdavok 85 tisíc na dopravný generel, to je asi, predpokladá, časť toho, čo 

sme odsúhlasili, bude výrazne finančne vyššie, či už máme nejakého víťaza, alebo či 
nejaký je, či beží nejaké výberové konanie,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že nie a ani výberové konanie nebeží, práve naopak, na júnovom zastupiteľstve, 

keď ste schvaľovali, že zabezpečme si dopravný generel, práve 6. decembra sa 
kontaktujeme s tými pánmi, aby sme si dohodli postupy a rozsah prác, ktorý bude v tomto 
roku, v ktorom je ten prvý odhad, tá suma, ktorá je v rozpočte,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nie v tomto roku, ale v budúcom roku,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že o týždeň bude vedieť detaily, majú pracovné stretnutie, skôr nemohli,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že nebude to poslaneckým návrhom, ale rozhodne si myslí, je tam 100 tisíc 

rezerva na projekty EÚ, čo je teoretických 5 %; všetci vieme, samozrejme nikto 
neočakáva, že to budú hodnoty (dúfajme teda) minulých období, kde sa o tomto xkrát aj  
p. poslanec Varsányi prepočítaval, 30, 35, nevie koľko sme tam doplácali krížom kade 
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tade; podľa neho je tá rezerva malá; je to rezerva ideálna a nikdy nebude, ideál nikdy 
nebude, skôr by to videl na nejakú väčšiu rezervu, nechce to robiť ... (nedokončená veta), 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že hovorí o niečom inom, toto nie je tá suma,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že tam je napísaná tá suma,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nie; táto suma je v rozpočte to, že keď sa prihlási do nejakej výzvy, reálne 

v rozpočte musíš preukázať, že máš na spolufinancovanie; môže sa to dokonca z tej istej 
položky niekoľkokrát preukázať, lebo vo finále tam máme prijaté pravidlá, ako 
dofinancujeme tieto projekty, však len mestský úrad budeme financovať 300 tisícovou 
sumou; toto je na to, že keď sa uchádzaš, agentúra, ktorá vypisuje výzvu, vyžaduje, či 
v rozpočte máš kalkulovanú položku na spolufinancovanie; už minule to vysvetľoval, že 
v polovici roka (bol to prípad skate parku) by sme ju mohli v zásade mierne rozpustiť 
a realizovať z toho presne toto dielo, ale ona v rozpočte musí byť ako samostatná suma; 
ale to nie je to, my vyfinancujeme potom spoluúčasť z iných peňazí a túto sumu 
použijeme opäť na preukázanie toho, že ona v rozpočte stále je,  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že čiže, keď to tak nazve, ona je možno aj päťkrát fiktívna a raz reálna,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že jasne, tu nejde o to, ale musí to byť dostatočne veľká suma na to, aby sme 

dokázali spolufinancovať v piatich percentách nejaký projekt,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že sa mu nepáči, že je znížený príspevok na bezpečnosť a poriadok, ale to už asi 

prezentoval na ekonomickej komisii,  
- ďalej uviedol, že tá suma, ktorá sa objavila na tenisových kurtoch, čo mesto ide prebrať, 

to je suma, ktorá vyšla z čoho, je tam nejakých 30 tisíc, až si dobre pamätá,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že to je suma na energie, ktorú deklarovali, že toľkoto je na réžie,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že to je suma na základe informácie bývalého nájomcu, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že aj to vydokladovali,  
- ďalej uviedol k bezpečnosti, neznižuje sa tá suma, ale v tej sume za minulý rok, alebo teda 

tento rok sú už aj projekty, ktoré sme získali; my sa opätovne uchádzame o projekty, ale 
nevieme, či budú schválené, čiže vo finále tá suma môže byť vyššia, lebo znovu tu je 
výzva na rozšírenie kamerového systému a nevie, aké ďalšie projekty; teraz sme mali to 
DNA, kamerový systém, máme príspevok na obsluhu kamerového systému, tieto všetky 
príjmy sú nad žiadosť mestskej polície, ale už sa napočítavali ako reálne prijaté, čiže my 
im dávame toľko isto ako predtým a ak sa nám podarí získať opätovne tie zdroje, ktoré 
sme získali v tomto roku, tak znovu bude aj tá suma, ktorá bude v tomto roku; aby sme sa 
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rozumeli, že ono to nie je znížené, len to je to, čo mestská polícia požaduje a plus sa 
budeme uchádzať vo výzvach aj na kamerový systém, aj na obsluhu, aj na všetky tieto 
veci,  

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, že financie, ktoré sú na zimnom štadióne, monitoring čpavku, to je čo vlastne, 

lebo to je každým rokom dosť závratná suma, čo to vlastne je,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že monitorovanie čpavku, tam je sedem metrov kubických čpavku, ktorý sa 

používa ako chladiace médium pre ľadovú plochu a tam je povinné monitorovanie; tam si 
zaznamenaný niekde ako ten, kto drží takéto zásoby čpavku a v prípade, že sa 
rozhodneme raz túto technológiu likvidovať, tak musíš ešte preukázať, že ako a kam si ten 
čpavok dal, ako si ho odsal a kde si ho umiestnil, čiže toto je povinné monitorovanie pre 
tých, ktorí držia nejaký objem tejto látky,  

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či sa to v takýchto sumách objavuje,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že technická inšpekcia ťa vybaví jedna dve s tým,  
 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že tých 100 tisíc, tá kvázi rezerva na 5 % spolufinancovanie, to vlastne prakticky 

znamená, keď sa nemýli, že môžeme prijať 2 milióny cudzích nenávratných peňazí, aby 
sme dali do toho minimálne svojich 100 tisíc; je tam problém a aj na margo toho, čo 
povedal, že aj p. poslanec Varsányi nejako upozorňoval, že sú tam ešte veci, ktoré pri 
konkrétnom projekte riadiaci orgán zváži a povie, že toto nie je súčasťou projektu a tam to 
spolufinancovanie mesta (okrem tých piatich percent) môže byť vyššie, ale teraz hovorí 
čisto teoreticky; nedovolí si nejako povedať, že či by tam bolo treba pripraviť sa na 
ďalších sto, alebo nie,  

- ďalej uviedol, že dnes si dovolí predpokladať z tých predchádzajúcich diskusií, že aj 
mestský úrad, keď pripravoval rozpočet a vychádzal z nejakých informácií, ktoré by 
posunul možno do septembra v roku a to je otázka daňových príjmov; chce veriť v tejto 
súvislosti, že sme hovorili o nejakých minimálnych daňových príjmoch; samozrejme čas 
ukáže, či toto jeho nejaké konštatovanie bolo založené na nejakej realite, alebo snáď nie, 
ale chce veriť, že daňové príjmy na základe prognóz vzrastu slovenskej ekonomiky, že sú 
asi na nižšej úrovni, než sa skutočne očakáva; myslí si, pretože sa stalo pravidlom, že na 
základe týchto informácií jednoducho toto nevieme prognózovať, ale vo februári, v marci, 
v apríli, pravdepodobne budeme múdrejší a potom sa snáď vytvorí priestor aj na riešenie 
možno týchto problémov,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že vychádzame z predikcie, ktorá je poskytovaná, ale štátny rozpočet ešte nie je 

prijatý, čiže ministerstvo práve pre potreby aj samospráv vydá predikciu toho, aké budú 
dane na budúci rok, ale reálna výška sa dokonca neuzavrie ani v rozpočte; v rozpočte 
predpokladajú nejakú výšku daní, ale ona sa mení každý mesiac, čiže my potom pri 
schvaľovaní úprav rozpočtu sa prispôsobujeme tomu, či je tých peňazí viacej, alebo 
menej; dovolí si dúfať a zdieľať toto nadšenie p. poslanca Barana, že toho bude viacej; 
okrem iného, s tým 5 % financovaním, áno, sú projekty, kde sa ukáže, že riadiaci orgán 
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povie, že toto nie sú oprávnené náklady a sú projekty, kde my sami sa rozhodneme, že 
budeme investovať do toho neoprávnené náklady a to je prípad mestského úradu, kde sa 
znižuje energetická náročnosť, ale my chceme výťah, výťah nikdy nebude zahrnutý do 
tých nákladov, lebo určite neznižuje energetickú náročnosť budovy, ale my to chceme, 
lebo už keď sa robí generálna úprava budovy, tak treba to spraviť a tam sme vyčlenili 
zvlášť peniaze; je to rozdiel, ako keď sa podpíšu práce naviac a expo sa o tom informuje 
a to si myslí, že kritizoval viackrát p. poslanec Varsányi, že expo sa mestské 
zastupiteľstvo dozvedelo, že sú podpísané práce naviac na desať, alebo sto tisícové sumy; 
toto sa nám zatiaľ nedeje a bol by rád, keby každý projekt bol taký, ako cyklotrasa, že sú 
odsúhlasené všetky náklady, ktoré sú v tom a my financujeme skutočne len 5 %, tak to je 
aj schválené,  

 
Ing. Marián Krištof  
- uviedol, že by začal ešte s rokom 2017, len malú poznámku, že vždy za posledné tri roky, 

keď sme schvaľovali rozpočty na ďalší rok, stále hovoril, že mu vadí, že je na konci nula, 
že vždy by sme sa mali snažiť, aby ten rozpočet bol plusový, takže mestu gratuluje, že 
sme sa spoločne dostali k plusovým peniazom, samozrejme tieto peniaze sú pre rok 2018 
potrebné a možno aj z tohto pohľadu ten plusový rozpočet za rok 2017 bol dôležitý; čo sa 
týka rozpočtu na rok 2018, troška bude (aj keď nezvykne) byť naivný, ale spolieha sa na 
džentlmenské dohody, takže nebude rozpočet rozoberať detailne, zhodnotí ho len celkovo 
a je to veľmi ambiciózny rozpočet, ideme robiť cyklotrasy, ide sa opravovať mestský 
úrad, zarátané sú tam opravy kultúrnych stredísk, opravy škôlok, skutočne z tohto 
pohľadu mesto Šaľa dostane nový šat a povedzme si, všetkým nám ide o to, aby to mesto 
aj z tohto pohľadu vyzeralo, takže je to z tohto pohľadu veľmi, veľmi progresívny 
a ambiciózny rozpočet; na druhej strane treba povedať aj to, že je to veľké sústo a dá sa 
dosť rýchlo troška to sústo aj zaseknúť v tom krku (ako sa hovorí), preto si treba ustrážiť 
skutočne, lebo keď to teda rozoberie z celkového pohľadu, bežné príjmy a bežné výdavky, 
rozdiel je skoro 600 tisíc, tak tu upozorní na to, že hlavne výdavky bude treba strážiť, ale 
v neposlednom rade pri bežných príjmoch hlavne daňové príjmy, to je vyše 50 % toho, 
takže treba si to ustrážiť; dúfa, že všetci pracovníci mesta sa na to budú z tohto pohľadu 
pozerať; a čo sa týka celkového rozpočtu, je to veľmi dôležitá položka, pretože kapitálové 
operácie a kapitálový rozpočet je tak vysoko, že jednoducho bude to treba niečím ustrážiť 
a v takomto prípade skutočne celý rozpočet stojí na vlastných príjmoch a taktiež, aby sa 
získali aj úverové financie, takže z tohto pohľadu ho naozaj berie, kvituje ho a tento rok 
ani nehovorí, aby ten celkový rozpočet bol do plusu, ale aby sme ho zvládli,  

 
Ing. Gabriela Lacková – poslanecký návrh 
- navrhla, aby do rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 do kapitoly komunikácie v rámci 

položky oprava chodníkov bola zahrnutá suma 5 tisíc Eur na vyhotovenie projektovej 
dokumentácie a súčasne aj na realizáciu vybavenia cyklochodníkov v zmysle žiadosti  
p. Hrebíka,   

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že býva dobrým zvykom na mestskom zastupiteľstve a pamätá si na to už pred  

15 rokmi, že presne takýto stav nastal v mestskom zastupiteľstve, že sa prihlásilo osem 
poslancov a chcú niečo do rozpočtu, všetko super, ale, keď sa rozprávame o tom, že 
chcem sem, treba povedať, že odkiaľ; toto je obvykle najobťažnejšie, pretože potom to 
necháte na úradníkov, ktorí to odniekiaľ majú zariadiť, ale odniekiaľ sa zariadiť nedá; 
navrhoval by vo vzťahu ku všetkým tým aktivitám, ktoré tu boli navrhované, 
zakomponujme chodník, však zakomponujme, akurát že stojí 15 tisíc a povedzte, že 
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z ktorej položky ich má zobrať; šport aj kultúra odznelo, že plus aj mínus, tam to je jasné, 
tento návrh bol pripravený tak, že má aj odkiaľ aj kam; ale hlasovať o tom, že niekam 
dáme 5 tisíc Eur bez toho, aby sme si povedali, že odkiaľ, tak toto si nedokáže predstaviť; 
potom urobme súbor týchto všetkých návrhov, ako priority hneď pod rozpočtom a keď sa 
budú príjmy vyvíjať, toto vy uvidíte pri hodnotení, lebo každé zastupiteľstvo predkladáme 
vývoj rozpočtu a vidíme, že príjmy sa vyvíjajú lepšie, než sme očakávali, tak si povieme, 
z tohto balíku uvoľníme toto konkrétne a chceme, aby sa to zrealizovalo; vtedy máme ten 
plus a niekde nastane mínus, ale v tejto chvíli ten mínus nemáme kde urobiť; chcel to 
povedať všeobecne ku všetkým návrhom, trpezlivo si ich vypočul, ale fakt návrh, ktorý 
hovorí o tom, že dajme niekam bez toho, aby sme si povedali, že zoberme to odtiaľto,  to 
nie je možné odsúhlasiť; my sa máme ako rozhodnúť, z čoho to zoberieme, túto 
zodpovednosť my si nechceme zobrať na seba, je to v rozhodovacej kompetencii 
mestského zastupiteľstva, takže, ak sa bude hlasovať o tom, že zaraďme komunikáciu, tak 
by aj rád počul, odkiaľ zoberieme 5 tisíc, alebo osem, alebo desať, dnes nevieme rozpočet 
k tomu; alebo si povieme, že dobre, to, čo je naplánované v rozpočte je takto dobre 
a uvidíme podľa vývoja príjmov, že z tohto balíku si želáme, aby boli hradené tieto a tieto 
veci,  

 
Milena Veresová – faktická poznámka 
- uviedla, že už jej bolo zodpovedané, chcela sa na toto opýtať, že tu máme už štyri 

poslanecké návrhy, že doložme niečo a že nemáme nič odkiaľ,         
 
Mgr. Jozef Belický 
- reagoval, že je dlhšie poslankyňou, takže si pamätá obdobie, kedy toto bolo povinné,   
 
Milena Veresová  
- chcela sa preto opýtať p. prednostky, či to vie zariadiť, alebo sa rovno zdrží, alebo bude 

proti,   
   
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že tu teraz ani nevieme kvantifikovať, čo to stojí; netušíme, koľko stojí chodník 

na Hlbokej, lebo on nevie,   
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že by chcel poprosiť, aby sa vždy prečítal návrh, o ktorom budeme hlasovať, sú 

to všetko fajn návrhy, ale presne kvôli tomuto, čo tu odznelo, nebude hlasovať za návrh, 
ktorý nemá tú druhú stranu; on teda mal aj odkiaľ, ale nepodával ho, lebo musíme ísť 
nejakým rozpočtom do toho, môžeme to upraviť vo februári, kde by si povedal tiež niečo 
svoje a myslí si, že si aj pripravil, odkiaľ kam, ale preto chce, aby zazneli postupne tam, 
kde nie je uvedené, odkiaľ, bude proti,  

 
Miroslav Gera – faktická poznámka 
- uviedol, že by chcel odpovedať na otázku p. primátora, že odkiaľ peniaze; keď budeme 

predávať pozemky za 20 Eur/m2, tak tie peniaze nenájdeme, v každom prípade, tam tých 
peňazí je dosť, to je jeho odpoveď,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nevie, či hlasoval za predaj za 20 Eur, lebo to bolo v minulom zastupiteľstve,  
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Miroslav Gera 
- uviedol, že len hovorí odpoveď, že tam sa tie peniaze vedia nájsť,  
 
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka 
- uviedol, že aj rok 2017 sme rozpočet schvaľovali štyri alebo päťkrát, takže tam priestor ... 

(nedokončená veta),  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že rozpočet je živý orgán,  
 
Ing. Marián Krištof       
- uviedol, že len si spomeňme, že Horná ulica už mala byť hotová a boli živly, ktoré sa nám 

jednoducho postarali o to, aby tá Horná ulica pre tisícky ľudí a pre deti, ktoré tam chodia 
do školy, ešte stále nebola opravená; čiže berie to z tohto hľadiska, že ten rozpočet by sme 
mali prijať a myslieť na tie pripomienky; je to ťažké, obáva sa, ale je človek, čo ide radšej 
do rizika a je to odvážny rozpočet, aby sme ho zvládli; každé navýšenie bude bolieť, ale 
práve preto opakuje a treba si to uvedomiť, že treba strážiť dane a výdavky,  

 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že je právom každého poslanca dávať návrhy a nie je jeho povinnosťou (aj keby 

to bolo ideálne) povedať, že keď plus, odkiaľ aj mínus, to je jedna strana mince; 
nadväzuje na svoju predchádzajúcu faktickú poznámku, že áno, nechajme tomu priestor, 
nechajme tomu čas, tá situácia buď vytvorí priestor pre tieto veci, alebo jednoducho nie,  

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- uviedol, že sa prikláňa k svojim predrečníkom, včera v Brne predkladal plán na rok 2018 

našim francúzskym partnerom; myslí si, že všetko je to aj v meste, ako proces, ktorý sa 
musí modifikovať podľa vývoja situácie a preto sa prikláňa k tomu, že treba odsúhlasiť to, 
čo je dnes predložené a venovať sa tomu pozorne kontinuálne a modifikovať všetky 
možnosti podľa vývoja situácie,  

 
Ing. Gabriela Lacková – faktická poznámka 
- uviedla, že si dala poradiť od skúsenejších kolegov a mala by taký návrh k svojmu návrhu, 

že ubrať z rekonštrukcie Hornej,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že si dovolí stopnúť tento návrh, lebo toto je faktická a ešte k tomu reaguje aj 

sama na seba vo faktickej,  
 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že p. poslankyňa Lacková má právo podľa rokovacieho poriadku reagovať na 

faktické poznámky, myslí, že toto sa neberie ako faktická poznámka, ale ako 
pokračovanie jej príspevku, možno p. právnička ho opraví, ale on si to takto pamätá,  

 
Ing. Gabriela Lacková  
- uviedla, že to je dosť veľká suma, tam aspoň pod čiaru keby sme sa s tým dostali, tak by 

to privítala, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- požiadal, aby zopakovala návrh, 
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Ing. Gabriela Lacková  
- uviedla, že tú sumu, ktorú sme povedali, ubrať kvázi z toho projektu Hornej, či by sa to 

nedalo,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že to nemôžeme tak urobiť, z jedného logického dôvodu, my nemáme ešte 

vysúťaženú Hornú,  
 
Ing. Gabriela Lacková  
- uviedla, že keby aspoň taká čiara existovala,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že to tam p. poslanec Angelov, ktorý Vás používa zrejme ako svojho hovorcu, 

nech to povie kľudne sám radšej, ale povedzte mi, z akého rozpočtu; nevie, čo teraz 
hovorili, nerozumel,   

 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že on žiadneho hovorcu nepoužil, žiada ospravedlnenie,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, aby ho nepoúčal, čo má spraviť, je si vedomý svojich práv aj povinností a úplne 

to zvládne aj bez jeho rád, ale chce poradiť p. poslankyni Lackovej, z tejto sumy to 
nemôžeme urobiť; to, čo navrhol, je mimoriadne konštruktívne, lebo každý druhý mesiac 
predkladáme vývoj rozpočtu, keď sa ukazuje, že príjmy sú vyššie, než sme očakávali, 
v jednej dvanástine, alebo v jednej šestine, keď hovoríme po dvoch mesiacoch, vieme sa 
k tomuto vrátiť, tých 5 tisíc Eur nie je rozhodujúca suma a on veľmi podporoval návrh  
p. Hrebíka, aby sme niečo spravili s tým bicyklovaním v meste,  

 
Ing. Gabriela Lacková  
- uviedla, že dobre,  
 
Ing. Róbert Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že keď dával návrh ohľadom opravy chodníka, myslel to tak, že tam je 

vyčlenených 30 tisíc na opravu chodníka a z tých peňazí, nie, že niečo dopĺňať, opraviť, 
lebo aj zdôraznil, že netreba nový, ale aby sa to opravilo, aby sa po tom dalo chodiť, takže 
z tých peňazí, ktoré sú už tam vyčlenené, aby bol opravený ten chodník,   

 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že čiže jedná sa o to, aby sa to zaradilo do priorít v rámci rozpočtu, ktorý existuje 

na túto kapitolu,    
- ďalej uviedol, že dá hlasovať o všetkých poslaneckých návrhoch; v prvom rade dáva 

hlasovať o poslaneckom návrhu p. poslanca Reháka, ktorý navrhol v programe  
7. Komunikácie, podprogram 7.3 – parkoviská – v časti bežné výdavky zakomponovať 
vytvorenie parkovacích miest v lokalite Narcisová Veča; to je prípad ako čo teraz upresnil 
p. poslanec Andráši, že v rozpočte, ktorý sa schvaľuje, aby toto bolo; dáva hlasovať 
o tomto návrhu, teraz každý vie, že v tej výške, ktorá tam je dnes, bude toto zrealizované,  

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Miloša Reháka: 
- v programe 7. Komunikácie, podprogram 7.3 – parkoviská – v časti bežné výdavky 

zakomponovať vytvorenie parkovacích miest v lokalite Narcisová Veča. 
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Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Miloša Reháka bol prijatý.  
 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že opäť návrh p. poslanca Reháka; v programe 9. Vzdelávanie, podprogram  

9.7 Rezerva vyčleniť položku: rezerva na havarijný stav škôl a školských zariadení vo 
výške 30 tis. Eur; ďalší návrh, ktorý nemá vplyv na sumy rozpočtu, ale v tejto položke 
vyčleniť z tej sumy 30 tisíc,  

 
Hlasovanie o druhom poslaneckom návrhu Miloša Reháka: 
- v programe 9. Vzdelávanie, podprogram 9.7 Rezerva vyčleniť položku: rezerva na 

havarijný stav škôl a školských zariadení vo výške 30 tis. Eur. 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Miloša Reháka bol prijatý.  
 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že ďalej je poslanecký návrh p. poslanca Tölgyesiho; navrhol zvýšiť dotácie na 

šport a kultúru, pričom sa zvyšujú dotácie na šport o 5 000 Eur z podpoložky úroky 
a v kultúre zvýšiť o 5 000 Eur z položky dohody o vykonaní práce,  

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho: 
- zvýšiť dotácie na kultúru o 5 000 EUR a dotácie na šport o 5 000 EUR nasledovne: 

o 5 000 EUR znížiť úroky v programe 14.1 Bývanie a to zo sumy 75 000 EUR na sumu  
70 000 EUR 
o 5 000 EUR znížiť OON (dohody o vykonaní práce) v programe 15.1 Administratíva a to 
zo sumy 74 000 EUR na sumu 69 000 EUR 

Prezentácia: 20 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.  
 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že pokračuje návrhom p. poslanca Róberta Andrášiho; navrhol v položke 

Komunikácie, aby z tej sumy, ktorá tam je schválená, sa určite zrealizoval chodník medzi 
Kráľovskou a Štúrovou na ulici Hlbokej; opýtal sa, či po obidvoch stranách, alebo je aj 
určená strana, ktorá, 

 
Ing. Róbert Andráši 
- uviedol, že strana pri garážach, 
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho: 
- v kapitole Komunikácie, v rámci položky oprava chodníkov, aby z tej sumy, ktorá tam je 

schválená, sa zrealizoval chodník medzi Kráľovskou a Štúrovou na ulici Hlbokej (pri 
garážach) 

Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol prijatý.  
 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že v rámci existujúcej položky ... (nedokončená veta); opýtal sa, ktorej, opraviť to 

asfaltové ihrisko ... (nezrozumiteľný zvukový záznam), 
- opýtal sa, z ktorej položky, 
 
Ing. Róbert Andráši 
- uviedol, že sa bavili na výbore mestskej časti a správne bolo, že v rámci kapitoly 

Komunikácie,  
 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že on teraz nevie, koľko je tam, či vôbec je tam taká suma; nedokáže si 

predstaviť, koľko tam je schválené, nevie to presne,  
 
Ing. Marián Krištof 
- uviedol, že to je presne taký prípad ako na Bernolákovej škole,  
 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že čiže v opravách komunikácií, aby tomu správne rozumel, v opravách 

komunikácií z tejto sumy bola uhradená úprava asfaltového ihriska na ulici Sládkovičovej,  
 
Hlasovanie o druhom poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho: 
- navrhol, aby zo sumy v kapitole Komunikácie bola uhradená úprava asfaltového ihriska 

na ulici Sládkovičovej 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol prijatý.  
 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že posledný poslanecký návrh bol poslanecký návrh p. poslankyne Lackovej, 

ktorá chce navýšiť plus 5 000 Eur; opýtal sa, či to chce tiež z tej sumy a dá o tom rovnako 
hlasovať; dobre, čiže v sume komunikácie, ale zrejme z opráv ... (nedokončená veta); 
projektová dokumentácia sa totižto hradí z úplne inej položky, 

 
Ing. Peter Andráši 
- zareagoval, že teda nech dá tak hlasovať o návrhu, 
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Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že ale o čom, tam musí zobrať z tej položky a zaradiť to do inej, pretože  

z položky Komunikácie nevie zaplatiť projektovú dokumentáciu, to zase nie je také 
jednoduché; dohodnime sa tak, že je za to, bude to podporovať, vráťme sa k tomu návrhu 
1. februára; ak sa s tým stotožní p. poslankyňa, že teraz to stiahneme a pripravíme to tak, 
aby sme vedeli odkiaľ kam, určite to podporí, keď to predloží; na základe tohto, že to  
p. poslankyňa stiahla, nedá hlasovať; keďže ďalší poslanecký návrh neodznel, dáva 
hlasovať o uznesení ako celku s úpravami, ktoré sme už schválili. 

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

návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020, 

B. schvaľuje 
1. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 nasledovne:  
 
Bežné príjmy:  16 350 780 EUR                                                                   
Bežné výdavky:  15 758 480 EUR 
Rozdiel:       592 300 EUR 
 
Kapitálové príjmy:    1 970 200 EUR                                                             
Kapitálové výdavky:     5 385 200 EUR 
Rozdiel:                                                                                             -3 415 000 EUR 
 
Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:  18 320 980 EUR 
Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:  21 143 680 EUR        
Rozdiel bez finančných operácií:                         -2 822 700 EUR  
 
Príjmové finančné operácie:                 3 169 000 EUR 
Výdavkové finančné operácie:       346 300 EUR  
Rozdiel:    2 822 700 EUR 

 
Rozpočet na rok 2018 celkom: 
Príjmy celkom:  21 489 980 EUR                                                         
Výdavky celkom:  21 489 980 EUR 
Rozdiel celkom:                  0 EUR 
 

2. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 podľa hlavných ekonomických 
kategórií nasledovne:  
 
100 Daňové príjmy    9 230 000 EUR 
200 Nedaňové príjmy    2 635 250 EUR 
300 Granty a transfery    6 455 730 EUR 
400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                805 000 EUR 
500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci    2 364 000 EUR 
600 Bežné výdavky  15 758 480 EUR 
700 Kapitálové výdavky    5 385 200 EUR 
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800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.       346 300 EUR 
 

3. Výšku príspevku pre OSS na rok 2018 v celkovej sume 537 260 EUR, z toho dotácia 
z MPSVaR je vo výške 166 310 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       
370 950  EUR.  
 

4. Rezervu v rozpočte mesta vo výške 100 000 EUR pre OSS v prípade nepokračovania 
Národného projektu podpory opatrovateľskej služby. 
 

5. Osobitne rozpočtované dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania 
dotácií nasledovne:   
Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                    32 000 EUR 
Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa vo výške              16 100 EUR 
Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške               47 500 EUR 
HKM Slovan Duslo Šaľa                                                         21 000 EUR 
Futbalovému klubu Veča vo výške                                             2 650 EUR 
 

6. Použitie rezervného fondu vo výške 255 000 EUR nasledovne: 
* na financovanie investície „Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ“ vo výške 
145 000 EUR, 
* na financovanie rekonštrukcie verejného osvetlenia vo výške 110 000 EUR. 
 

7. Prijatie investičného úveru do výšky 850 000 EUR na financovanie investičných akcií 
v rokoch 2018 – 2020.    
  

8. Ručenie za prijatý úver blankozmenkou. 
 

C. berie na vedomie 
1. výhľadový rozpočet na rok 2019 a 2020, 
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových 

organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa  
na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020.  

 
Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že by sa chcela poďakovať, tento návrh rozpočtu bol ťažší, ale myslí si, že 

nakoniec sme dospeli k nejakému konsenzu a verí, že pri tých úpravách rozpočtu, keď sa 
vyskytujú nejaké veci, lebo naozaj to berte, že je to v maximálnej možnej miere odhad, 
ktorý má nastať, ale život nám prinesie niečo iné a verí, že aj to, kde je momentálne dnes 
niekto menej spokojný, že toto budeme vedieť v roku 2018 doriešiť. 
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G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 

Do vystúpenia verejnosti sa neprihlásil žiadny občan.  
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej 

oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jána Iľaščíka, 
Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 1/9/2017 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Predkladateľka doplnila stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča materiál schváliť. 
Zároveň doplnila, že v tejto záhradkárskej osade je 27 záhradiek, z toho už 20 je predaných 
a toto sú zvyšné, ktoré sa postupne predávajú.   
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti 
„Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemky, parcela registra CKN číslo 789/107, ostatná plocha o výmere 241 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1 v podiele 1/1 k celku a parcela registra CKN číslo 789/105, ostatná plocha 
o výmere 285 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8775 v podiele 20/285-ín k celku, sa stáva 
pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie 
úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ parcela 
registra CKN číslo 789/107, ostatná plocha o výmere 241 m2, vedená katastrálnym 
odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva  
č. 1 v podiele 1/1 k celku a parcela registra CKN číslo 789/105, ostatná plocha o výmere 
285 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne 
územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8775 v podiele 20/285-ín k celku, z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí 
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia 
s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúcom v doterajšom užívaní 
nehnuteľností na záhradkárske účely a ako prístupovú komunikáciu – chodník, v celkovej 
kúpnej cene 1 766,03 EUR pre Jána Iľaščíka, trvale bytom Budovateľská 542/6,  
927 01 Šaľa. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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2. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej 
oblasti „Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Zuzanu Iľaščíkovú, 
Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa - materiál číslo D 2/9/2017 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila stanovisko ekonomickej komisie, ktorá súhlasí s prevodom podľa 
návrhu mestského úradu.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že len pre upresnenie všetkým, v bode C. schvaľujeme to, čo žiada ona,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že áno,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že čiže ona si žiada aj to, čo jej nechceme, 
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že áno,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že to je ten kúsok, kde je nejaká rozvodňa, čiže tam dávate ďalší bod, kde 

mestské zastupiteľstvo schvaľuje len tú prvú časť a čo s tou druhou, lebo keď neschválime 
bod C. ...  

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že bod C. je vlastne tak, že zverejniť zámer, po prvé parcelu, čo je záhradka  

a po druhé parcelu, čo si ona žiada ešte,   
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že ale nechceme to dať,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že nechceme,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že hneď na prvýkrát, aby sme dali to normálne, čiže či to môže dať ona,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že poslanecký návrh,  
 
Ing. Róbert Andráši – poslanecký návrh 
- navrhol, že odpredaná bude len časť so záhradkou a ďalšia časť nie, čiže odpredať len  

časť jej záhradky a rokovať o tej ďalšej časti,  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení: 
- odpredať len časť so záhradkou a ďalšiu časť nie, čiže odpredať len časť jej záhradky 

a rokovať o tej ďalšej časti  



 42

Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol prijatý. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti 
„Pri železnici“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, parcela registra CKN číslo 789/106, ostatná plocha o výmere 244 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že 
trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo 
v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
1. zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti v záhradkárskej osade „Pri železnici“, 

parcela registra CKN číslo 789/106, ostatná plocha o výmere 244 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na 
liste vlastníctva č. 1 v celosti, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a  
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, 
v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení 
neskorších dodatkov, spočívajúcom v doterajšom užívaní nehnuteľnosti na 
záhradkárske účely, v celkovej kúpnej cene 1 719,72 EUR pre Zuzanu Iľaščíkovú, 
trvale bytom Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa, 

2. rokovať so žiadateľkou o podmienkach nájmu novovytvorenej parcely registra CKN 
číslo 789/135, ostatná plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely CKN 
číslo 789/1, ostatná plocha o výmere 1752 m2, vedenej katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, 
podľa Geometrického plánu č. 55/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – 
geodetické služby s.r.o. dňa 20. 09. 2017, úradne overený katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2017 pod číslom 481/2017. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., 
Šafárikova 429, 924 01 Galanta - materiál číslo D 3/9/2017 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neprijala uznesenie k tomuto 
bodu.  
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Diskusia: 
 
Ing. Vladimír Vicena 
- uviedol, že z toho vývoja na ostatných dvoch zastupiteľstvách, kde sme schvaľovali 

predaje pozemkov podnikateľom okolo ich budov, sa mu zdá, že Šaľa zahájila nejaký 
výpredaj pozemkov; nečuduje sa podnikateľom, že sa chopili tejto príležitosti a reagujú na 
podnet, ktorý sme vyslali schválením predaja pozemku firme MTM Plast za 20 Eur/m2; 
ako už na tom danom zastupiteľstve varoval, urobili sme precedens a podnikatelia sa teraz 
oprávnene dožadujú rovnakého zaobchádzania; nechce ovplyvňovať poslancov, každý 
nech sa rozhodne sám za seba, ale poslanec by mal podľa neho sledovať najmä verejný 
záujem; osobne nevidí žiaden verejný záujem na lacnom zbavovaní sa mestského 
pozemku; nevidí nič, čo by verejnosť získala tým, že mesto za lacný peniaz predá 
pozemok nejakému podnikateľovi; argument, že podnikateľ sa o pozemok staral 
a investoval doň desiatky tisíc Eur, nepovažuje za dostatočný na to, aby sme predávali 
pozemok za ultra zvýhodnenú cenu; veď práve za tým účelom si ho prenajal, aby plnil 
účel prístupu do jeho prevádzky a za tým účelom ho zhodnotil; zbaviť sa pozemku 
v tomto prípade je posledná príležitosť, ako získať do mestského rozpočtu niečo; 
nespochybňuje predaj pozemku tomuto podnikateľovi podľa inštitútu osobitného zreteľa, 
nakoniec má ho v dlhodobom nájme a má na ňom vybudované spevnené plochy, ktoré sú 
k jeho prevádzke, ale výťažok pre mesto by mal byť čo najvyšší, lebo žiadnu verejnú 
službu tým mesto nezíska; ak chceme podporovať podnikateľov zvýhodneným predajom 
pozemkov (za výhodnú považuje aj cenu na hornej hranici cenovej mapy, ktorú považuje 
za zastaralú a ktorá už vôbec nezodpovedá trhovým podmienkam), tak by sme mali 
zadefinovať pravidlá poskytovania takejto nepriamej dotácie; nesmie to byť len a len na 
rozhodovaní poslancov, kedy ktorému podnikateľovi schválime predaj pozemku pod 
úroveň cenovej mapy, tomu za 20, tomu za 30, tomu za 10, takže si myslí, že by sme 
v tom mali zaviesť poriadok a ukončiť túto zhubnú prax, do ktorej sa teraz dostávame; 
podnikateľom sa ani nečuduje, robil by to isté,    

 
Miroslav Gera – procedurálny návrh 
- uviedol, že plne súhlasí s predrečníkom, kolegom a navrhuje stiahnuť tento bod programu 

s tým, aby sa jednalo o novej cene s príslušným podnikateľom; v prípade, že by sme 
predali tento pozemok za 20 Eur, mesto príde o veľké peniaze,         

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Miroslava Geru v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania.  
 
Prezentácia: 21 
Za:  11 
Proti:    3 
Zdržal sa:   7 
 
Procedurálny návrh Miroslava Geru bol prijatý.  
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4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre  
GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta - materiál číslo D 4/9/2017 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neprijala uznesenie k tomuto  
materiálu.  
 
Diskusia: 
 
Miroslav Gera – procedurálny návrh 
- uviedol, že takisto aj v tomto prípade navrhuje stiahnuť materiál z rokovania,  
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Miroslava Geru v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania.  
 
Prezentácia: 20 
Za:  11 
Proti:    3 
Zdržal sa:   6 
 
Procedurálny návrh Miroslava Geru bol prijatý. 
 
 
5. HKM Slovan Duslo Šaľa – úprava predmetu nájmu nebytových priestorov  

v Mestskej športovej hale na ulici Hornej v Šali - materiál číslo D 5/9/2017 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča prenájom.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

úpravu predmetu nájmu nebytových priestorov v Mestskej športovej hale na ulici Hornej  
v Šali pre HKM Slovan Duslo Šaľa, 

B. ruší 
časť C. bod 1. Uznesenia č. 1/2017 – XV. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
zo dňa 26.  januára 2017,   

C. schvaľuje 
prenájom nebytových priestorov v Mestskej športovej hale, súpisné číslo 921, na ulici 
Hornej v Šali, postavenej na pozemku registra CKN parcela č. 2424/4, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 3779 m2, v celkovej podlahovej výmere 172,68 m2 podľa prílohy č. 1 
a spevnených plôch na parcele CKN č. 2424/3, ostatná plocha o výmere 4494 m2 a na 
parcele CKN č. 2424/13, ostatná plocha o výmere 1040 m2, vedené katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 
a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Šaľa, nachádzajúci sa v týchto nebytových 
priestoroch, na dobu neurčitú, za ročné nájomné 0,40 EUR/rok, pre nájomcu HKM Slovan 
Duslo Šaľa, zapísaný v registri organizácií ŠÚ SR, IČO: 42120063, so sídlom Švermova 
1136/31, 927 01 Šaľa. 



 45

Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

6. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa do Dusla“ od  
Ing. Petra Bednára, Krížna 1183/13, 900 31 Stupava, so zriadením vecného bremena 
práva prechodu a prejazdu v prospech predávajúceho - materiál číslo D 6/9/2017 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť kúpu 
týchto pozemkov.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa do Dusla“ od Ing. Petra 
Bednára, Krížna 1183/13, 900 31 Stupava, so zriadením vecného bremena práva prechodu 
a prejazdu v prospech predávajúceho, 

B. schvaľuje 
kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa do Dusla“ od Ing. Petra 
Bednára, Krížna 1183/13, 900 31 Stupava, so zriadením vecného bremena práva prechodu 
a prejazdu v prospech predávajúceho podľa prílohy č. 1 v celkovej výmere 4209,5 m2  
za celkovú kúpnu cenu 46 304,50 EUR. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že na základe schváleného návrhu p. poslanca Barana (pri zmene programu) 

budú materiály D 7 – D 16 predložené spoločne 
 

7. Mgr. Eva Pribišová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na 
pozemok výpoveďou - materiál číslo D 7/9/2017 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila hromadné stanovisko ekonomickej komisie k materiálom  
D 7 – D 16, ktorá odporúča schváliť ukončenie nájmu.  
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8. Ing. Daniel Ružič a manželka Diana Ružičová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na 
skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou - materiál číslo D 8/9/2017 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
9. Ing. Viliam Vígh a manželka Mária Víghová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na 

skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou - materiál číslo D 9/9/2017 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
10. Katarína Perencseiová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu 

na pozemok výpoveďou - materiál číslo D 10/9/2017 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
11. Mária Malchová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na 

pozemok výpoveďou - materiál číslo D 11/9/2017 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
12. Ružena Petrová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na 

pozemok výpoveďou - materiál číslo D 12/9/2017 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
13. Štefan Mesároš a manželka Helena Mesárošová, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na 

skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou - materiál číslo D 13/9/2017 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
14. Zsolt Zsidó, Dolná 521/8, Šaľa – návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok 

výpoveďou - materiál číslo D 14/9/2017 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
15. PhDr. Iveta Janikovičová a manžel Ing. Ján Janikovič, M. M. Hodžu 902/12, Šaľa – 

návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou - materiál číslo  
D 15/9/2017 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
16. Ing. Ivan Chromek, Cintorínska 1859/17, Šaľa – návrh na skončenie nájomného 

vzťahu na pozemok výpoveďou - materiál číslo D 16/9/2017 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Diskusia k materiálom D 7 – D 16: 
 
Miroslav Gera 
- opýtal sa, či mesto nejakým spôsobom informovalo občanov, či vedia, čo sa tu vlastne 

deje, akým spôsobom sa vysporiadavajú, alebo riešia staré problémy z minulosti a že 
akým spôsobom budú poškodení títo občania; myslí si, že keď neboli informovaní, je to 
troška voči nim nefér, nie troška, ale je to nefér voči tým občanom a bolo by dobré 
nejakým spôsobom túto vec vyriešiť; chápe, že je tu nejaká diskriminácia a rozdiel medzi 
tými, čo to majú prenajaté teraz a tí, čo to mali prenajaté v 90-tych rokoch tieto plochy, 
ale treba to nejakým spôsobom citlivo riešiť; opýtal sa, či sú si toho vedomí,  

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že nie,  
 
Miroslav Gera 
- myslí si, že to je taká podpásovka trošku, mali by o tom vedieť, mali by tu byť tí občania, 

lebo ich je viacej, takže mali by tu byť pri tom, aby sa mohli vyjadriť aj oni nejakým 
spôsobom, ako to celé prebiehalo; chápe, že jedná sa tu o usporiadanie nejakých 
podmienok, ktoré by mali byť rovnaké pre všetkých občanov mesta Šaľa, ale z tohto 
hľadiska vidí, že sú troška tak bokom daní; druhý problém vidí v tom, že túto istú vec 
vysporiadania pozemkov sa má riešiť aj s podnikateľmi mesta Šaľa; podporuje podnikanie 
v meste, ale v tomto prípade by to malo byť všetko za rovnakých podmienok, žiadna 
diskriminácia, ale treba v každom prípade každého upozorniť, či sú to občania, bežní 
občania, alebo podnikatelia a malo by sa s nimi rokovať o týchto veciach a nielen tak to 
jednoducho zrušiť,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že občania sa to úplne v pohode dozvedia oznámením a budú mať prednostné 

právo sa vyjadriť, či si to chcú prenajať za normálnych štandardných podmienok, ako sú 
tu prenajaté stovky parkovacích miest, takže to si myslí, že tie miesta nepôjdu len tak do 
pléna ako voľné, ale naozaj dostanú prednostné právo, takže tam problém nevidí; druhá 
vec, podnikatelia a ich miesta budú hneď za radom, ide sa to jednoducho takým spôsobom 
nejakým čistiť,  

 
Miroslav Gera 
- uviedol, že jemu je to troška tak cudzie, že občania, o ktorých rozhodujeme, o tom vôbec 

nič nevedia; poviete, že dozvedia sa, oni sa môžu teraz rozhodnúť, že zoberú len 
o niekoľko násobne vyššiu cenu ako majú doteraz; jedná sa tu o to, aby tí ľudia o tom 
vedeli, aby na to mali nejakú reakciu, aby bola spätná väzba; hovoríte, že oni sa to 
dozvedia niekde, ale on zase hovorí, že mali by to vedieť dopredu a malo by sa s nimi 
o tom rokovať; je to zmena, ktorá je dobrá, aby nediskriminovala určité časti 
obyvateľstva, to chápe,  

 
Milena Veresová – faktická poznámka 
- uviedla, že si zase nevie predstaviť, ako mesto môže informovať občanov o niečom, 

o čom nemôže rozhodnúť; to znamená, že najprv my musíme rozhodnúť a potom môžeme 
ich informovať, že sme sa takto rozhodli a budeme ich takýmto spôsobom informovať, 
lebo budeme ich informovať dopredu a mestské zastupiteľstvo sa rozhodne inak, tak sme 
zbytočne miešali niečo,           
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JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- uviedla, že má len jednu vetu k tomu, čo sa pýtali, ako k tomu oni prídu; je to zmluvný 

vzťah a prenajímateľ má právo na tento jednostranný právny úkon, bez uznesenia 
mestského zastupiteľstva ich nemôžeme informovať, že mienime odstúpiť od zmluvy; 
okrem toho, ak máme zastupiteľstvo, uznesenie zastupiteľstva, je to právo, v tom 
dvojstrannom zmluvnom vzťahu podľa Občianskeho zákonníka,   

 
Miroslav Gera 
- uviedol, že občania majú právo na to z vašej strany, aby boli informovaní, že niečo takéto 

sa deje, že sa v tom bude robiť poriadok, zato to riešime celé, že vlastne robíme poriadok 
v tom, aby neboli dve ceny za parkovné miesta; opýtal sa, či to tak je,  

 
JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- uviedla, že áno,  
 
Miroslav Gera 
- uviedol, že ide mu len o to, aby tí ľudia o tom vedeli, aby si boli vedomí, čo sa tu deje, oni 

ani nevedia, o čom sa tu bavíme, čo ideme schvaľovať, je to o nich, bez nich,  
 
JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- pripomenula, že takisto sme odstupovali od nájomnej zmluvy s Envi Geos s.r.o.,  

Ing. Peter Petro, tiež sme mu dopredu neoznámili, že to mienime urobiť, nebol 
upozorňovaný,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že vie, čo chce povedať (p. Gera), že tam bol úplne iný dôvod,   
  
Ing. Michael Angelov  
- opýtal sa, koľko takýchto zmlúv má uzavretých momentálne mesto v tomto duchu, 
 
JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- uviedla, že presne tieto, čo sme predložili na odstúpenie od zmluvy, to sú všetky,  
 
Ing. Michael Angelov  
- uviedol, že jedno hlasovanie, na ktoré nie je hrdý, ktoré mu došlo až potom, sa stalo to, 

keď sa ubytovňa pri tržnici (bývalej), si prenajímali miesto na parkovanie,    
 
JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- opravila ho, že na vybudovanie parkoviska,  
 
Ing. Michael Angelov  
- uviedol, že tam to dostali takisto za cenu za prenájom verejného priestranstva, nie za 

parkovanie,  
  
JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- uviedla, že to sme hovorili na ekonomickej komisii, že v ďalšom kroku bude postupovať 

s týmito prenájmami pre podnikateľov, tak, ako p. poslanec Baran hovoril, že takisto sa 
bude postupovať aj voči podnikateľom, ak nemajú vybudované parkovacie miesta 
spôsobom, ako to určuje stavebný zákon, bude sa odstupovať aj od týchto zmlúv, budeme 
predkladať tieto návrhy,  
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Ing. Michael Angelov  
- uviedol, že povedala, že toto sú všetky zmluvy v tomto duchu,   
 
JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- uviedla, že fyzické osoby, 
 
Miroslav Gera – faktická poznámka 
- opýtal sa, prečo neurobili občanov aj podnikateľov naraz,  
 
JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- uviedla, že z kapacitných dôvodov, pretože to nestíhame,  
 
Miroslav Gera 
- uviedol, že aj keď ide sám proti sebe, stále sa berie za podnikateľa, vyzerá to tak, že ste 

diskriminovali bežných občanov pred podnikateľmi.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia k materiálu D 7/9/2017 v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou, 
B. schvaľuje 

skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok 
číslo 626/2011 zo dňa 14. 12. 2011 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 
nájomnej zmluvy s Mgr. Evou Pribišovou, Dolná 521/8, Šaľa. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  17 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia k materiálu D 8/9/2017 v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou, 
B. schvaľuje 

skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok 
číslo 630/2011 zo dňa 19. 01. 2012 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 
nájomnej zmluvy s Ing. Danielom Ružičom a manželkou Dianou Ružičovou, Dolná 
521/8, Šaľa. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  16 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia k materiálu D 9/9/2017 v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou, 
B. schvaľuje 

skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok 
číslo 631/2011 zo dňa 20. 12. 2011 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 
nájomnej zmluvy s Ing. Viliamom Víghom a manželkou Máriou Víghovou, Dolná 521/8, 
Šaľa. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  17 
Proti:    2 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia k materiálu D 10/9/2017 v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou, 
B. schvaľuje 

skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok 
číslo 583/2011-RSMM zo dňa 07. 12. 2011 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. 
ods. 2 nájomnej zmluvy s Katarínou Perencseiovou, Dolná 521/8, Šaľa. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  16 
Proti:    2 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia k materiálu D 11/9/2017 v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou, 
B. schvaľuje 

skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok 
číslo 151/2012 zo dňa 19. 12. 2011 na dobu neurčitú, v znení Dodatku č. 1 zo dňa  
10. 04. 2012, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 nájomnej zmluvy s Máriou Malchovou, 
Dolná 521/8, Šaľa. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  17 
Proti:    2 
Zdržal sa:   1 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia k materiálu D 12/9/2017 v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou, 
B. schvaľuje 

skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok 
číslo 628/2011 zo dňa 11. 01. 2012 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 
nájomnej zmluvy s Ruženou Petrovou, Dolná 521/8, Šaľa. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  16 
Proti:    2 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 

Hlasovanie o návrhu uznesenia k materiálu D 13/9/2017 v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou, 
B. schvaľuje 

skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok 
číslo 629/2011 zo dňa 16. 12. 2011 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 
nájomnej zmluvy so Štefanom Mesárošom a manželkou Helenou Mesárošovou, obaja 
bytom Dolná 521/8, Šaľa.  

 
Prezentácia: 20 
Za:  17 
Proti:    2 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia k materiálu D 14/9/2017 v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou, 
B. schvaľuje 

skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok 
číslo 632/2011 zo dňa 16. 01. 2012 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa čl. V. ods. 2 
nájomnej zmluvy so Zsoltom Zsidóom, Dolná 521/8, Šaľa. 
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Prezentácia: 20 
Za:  16 
Proti:    3 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia k materiálu D 15/9/2017 v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou, 
B. schvaľuje 

skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok 
číslo 22/2003 – OSMM/PhDr. Janikovičová zo dňa 25. 09. 2003 na dobu neurčitú,  
v znení Dodatku č. 1 zo dňa 23. 07. 2008, výpoveďou podľa ust. § 677 ods. 1 zákona  
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, s PhDr. Ivetou Janikovičovou 
a manželom Ing. Jánom Janikovičom, obaja bytom M. M. Hodžu 902/12, Šaľa. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  16 
Proti:    2 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia k materiálu D 16/9/2017 v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh na skončenie nájomného vzťahu na pozemok výpoveďou, 
B. schvaľuje 

skončenie nájomného vzťahu na pozemok, uzatvoreného Nájomnou zmluvou na pozemok 
číslo 49/2014 zo dňa 20. 02. 2014 na dobu neurčitú, výpoveďou podľa ust. § 677 ods. 1 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, s Ing. Ivanom Chromekom, 
bytom Cintorínska 1859/17, Šaľa. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  14 
Proti:    3 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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17. BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť  
o zmenu účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku vo vlastníctve mesta  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 17/9/2017 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.  
Predkladateľka doplnila stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť zmenu účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku a stanovisko 
komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu, ktorá neodporúča mestu prijať žiadanú 
zmenu účelu pozemku.  
 
Diskusia: 
 
Miloš Rehák 
- uviedol, že sa rozprával aj s obyvateľmi tých troch panelákov, nesúhlasia s tým, aby sa 

tam pokračovalo v stavbe a druhá vec, mohli stavať na poschodí, pôvodný plán bol 
poschodové,  

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že posledná predajňa v tej líniovej stavbe je predajňa KIK, za ňou je betónová 

plocha, ten oblúk, potom je zelená plocha; včera to odkrokoval, je to necelých 18 krokov 
a začína oplotenie detského ihriska; opýtal sa, či by sa to detské ihrisko zlikvidovalo,  

- ďalej uviedol, že ak si pozrel zhruba rozmery tej predajne, ktorá by tam mala ísť, tak sa 
dostane do tesnej blízkosti bytového domu; odporúča takisto, čo tu zaznelo, nech stavajú 
do výšky,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že má pocit, že by sa nezlikvidovalo to ihrisko, nie je si úplne istý, ale nemá to 

žiadny vplyv na tento diskusný príspevok,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že presne, má taký pocit, že keď sa rozprávala s p. Bokorom, tak hovoril, že 

presne skoro po to ihrisko,  
 
Ing. Peter Andráši  
- uviedol, že si spomína, keď bolo konanie o odpredaji toho pozemku, domnieva sa, že to 

bolo za nejakých 250 tisíc Eur, až sa nemýli a ten projekt, ktorý tam bol, boli tam nejaké 
obchodné prevádzky a hore mali byť nejaké medicínske, alebo nevie čo na poschodí; 
čo sa týka prípravy, predpokladaného financovania atď., bol to jeden z najkrajších 
projektov, aspoň teda z toho, čo v živote videl, fakt tá príprava bola úžasná; v polovičke, 
ťažko nám súdiť teraz, nik nemôže tvrdiť, či od začiatku vedeli, že nepostavia to, ale 
zmenia to na niečo iné, alebo nevedeli, toto sa nám tu stáva a nielen tu, ale všade na 
Slovensku, odpredá sa pozemok, prenajme sa pozemok, je nejaký účel, ktorý sa zázračne 
nejako zmení, treba povedať, že ten bytový dom vo Veči, to bola pekná zmena, pozitívna, 
ale v každom prípade my za nejakým účelom predáme pozemok a nakoniec tam vyrastie 
niečo inšie; osobne si tiež myslí, že projekt, až bol spracovaný na poschodie, tak verí 
tomu, že staticky ho nejako nemenili, dá sa to určite postaviť tam, samozrejme my tu nie 
sme na to, aby sme prejudikovali, že dokedy tie obchody vydržia, nevydržia, aj keď teda 
Sportisimo, ako je tam reklamované, že tam vznikne, či už podľa zahraničných, alebo 
našich stránok, vysoko zisková spoločnosť Sportisimo SK, ktorá  by tam išla do nájmu; 
tiež sa mu nepáči zaberať ďalšie miesto, lebo dostaneme sa možno k ďalšiemu 
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precedensu, jemu ste predali, prečo nie mne, to je prvá vec; druhá vec je, nevie to 
sformulovať, preto nebude dávať poslanecký návrh, ale možno by bolo dobré zamyslieť sa 
nad tým, že ak predáme pozemok v budúcnosti, už ich možno nie je veľa, ale ak predáme 
v budúcnosti pozemok a bude tam deklarované, že tam bude stáť čosi, aby pokiaľ to ten 
človek bude chcieť zmeniť, nech vráti pozemok a požiada si ešte raz, až tam už niečo 
stavia, tak nech má zmluvnú pokutu, ale takú, ktorá ho od toho odradí, lebo toto je 
v poslednej dobe taký šport, že chceme postaviť byty, ale na záver tam bude neviem čo; 
určite nebude tiež za to, myslí si, že je dosť priestoru, možno sa len naivne domnieva, na 
poschodí, tam už samozrejme nepôjdu, to je o tom presvedčený, ale jednoducho táto 
salámová metóda nie je dobrá,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že táto žiadosť korešponduje s poslaneckým návrhom p. Tölgyesiho, ktorý tu bol 

schválený a to je, že aby sme tu mali pozemok pod kontrolou a nepredáme ho, ale 
prenajmeme a ak do dvoch rokov tam nie je postavené to, čo tu bolo proklamované, tak 
jednoducho sa ten pozemok vôbec nepredá; alebo sa nezačne výstavba, tak sa ten 
pozemok vôbec nepredá,      

 
Ing. Peter Andráši  
- uviedol, že cieľom jeho príspevku bolo niečo iné,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že áno, jasné, on len hovorí, že tento návrh korešponduje s tým, čo tu bolo 

schválené, že nebudeme predávať pozemky, ale budeme ich prenajímať na účel výstavby 
s tým, že potom pred kolaudáciou, aby sme mali kontrolu nad tým, to predáme,  

 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že jedna vec je, dobre, tak majme nejaký pozemok, kde nemá mesto žiadny 

zámer; keď naháňame peniaze, tak otázka je, to je moje zamyslenie, prečo ho prenajať, 
prečo ho neprenajať, či do nejakej mestskej kasy dostať alebo nedostať nejaké peniaze; čo 
je v tejto súvislosti, to sa aj ukázalo dnes už v niektorých prípadoch, že jednoducho mesto 
nemá nejaké pravidlá, ako prípadné pozemky, ktoré boli prenajaté, akým spôsobom s nimi 
jednoducho nakladať a každý prípad sa žiaľ rieši ad hoc,     

 
Ing. Róbert Andráši  
- uviedol, že predrečník p. P. Andráši povedal všetko, nemá k tomu viac čo povedať,                  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

žiadosť o zmenu účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku 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 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene účelu nájmu 
a umiestnenia prenajatého pozemku z dôvodu rozšírenia obchodného centra S1; zámer 
prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli 
a webovej stránke mesta 15. novembra 2017, 
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C.  schvaľuje 
 zmenu účelu nájmu a umiestnenia prenajatého pozemku v katastrálnom území Šaľa, 

vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 
3080/13, zastavané plochy a nádvoria, v zmysle Geometrického plánu č. 7-3/2017, 
overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 131/2017, dňa  
12. 04. 2017, ako novovytvorená parcela číslo 3080/348, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1043 m2, za účelom rozšírenia obchodného centra S1 o predajňu športových 
potrieb, z toho 800 m2 ako pozemok zastavaný stavbou v cene 3,98 Eur/m2/rok  
a 243 m2 ako pozemok pod spevnenými plochami v cene 0,663 Eur/m2/rok, na dobu 
neurčitú, pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, 926 01 Sereď, 
IČO: 50 160 800. 

 
Prezentácia: 20 
Za:    5 
Proti:  13 
Zdržal sa:   2 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 

 
 

18. Norbert Kružlík – Zlatníctvo NK, Hlavná 15, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo 
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 18/9/2017 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila stanovisko ekonomickej komisie, ktorá súhlasí s prenájmom.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku 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 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovanej prístavbe  
k predajni zlatníctva; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol 
zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 15. novembra 2017, 

C. schvaľuje 
 prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri 

„C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 860/1, zastavaná plocha a nádvorie v zmysle 
Geometrického plánu č. 32356943-42-98 vyhotoveného geodetickou kanceláriou GEOS, 
overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom 141/98, dňa  
23. apríla 1998, ako novovytvorená parcela č. 860/11, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 20 m2, v cene 8,298 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej  sume 165,96 Eur/rok, na dobu 
neurčitú, pre Norberta Kružlíka – Zlatníctvo NK, Hlavná 15, Šaľa, IČO 34 242 554.  

 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 

 
Neboli predmetom rokovania.  

 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrh na zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. - materiál 

číslo F 1/9/2017 
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľ ďalej uviedol, že keďže vykonáva funkciu valného zhromaždenia spoločnosti 
MeT s.r.o., tak predkladá návrh na zmenu zakladateľskej listiny, z dôvodu rozšírenia činnosti, 
o ktoré máme záujem a pre tento prípad stanovy hovoria o tom, že má mať predchádzajúci 
súhlas mestského zastupiteľstva; povie len zmysel a pointu tohto materiálu a to je to, že máme 
záujem ukončiť spoluprácu so spoločnosťou Bytkomfort v správe bytov a tieto byty 
spravovať cez vlastnú spoločnosť; pred asi desiatimi rokmi, ak sa pamätá, tak za vedenia 
spoločnosti Ing. Stierankom, prebehol presne opačný proces, odovzdali sme správu bytov, 
dôvod vtedy bol ten, že dlhy, ktoré sa nabaľovali, sa vymáhali mimoriadne ťažko, dlhy 
z bytov, a ovyplyvňovali zásadne hospodársky výsledok spoločnosti; vtedy sa mesto 
rozhodlo, že dajme to niekomu, kto sa profesionálne týmto zaoberá; dnes tá situácia je 
zásadne iná, vymožiteľsnosť dlhov je v inej právnej rovine, je to myslí si, trochu lepšie, ako to 
bolo vtedy, ale hlavne máme ešte dostatok nájomných bytov vlastných, staviame nové 
nájomné byty a táto spoločnosť by v rámci týchto činností mohla spravovať aj úplne cudzie 
byty, nielen naše, čiže máme nejaký zámer so spoločnosťou MeT, predpokladá, že sme s tým 
všetci tu uzrozumení, že chceme, aby tie ekonomické parametre sa zlepšili, do budúcnosti vidí 
ešte priestor pre poskytovanie garantovanej služby pre energetickú službu pre mesto a pre 
ďalšie činnosti, ktoré by táto spoločnosť mohla pre toto mesto zastrešovať; v tejto chvíli ten 
návrh na zmenu reaguje na všetky tie budúce možné výzvy, ktoré potom budeme schvaľovať 
v zastupiteľstve, aby tieto činnosti naša spoločnosť vykonávala, ale treba v zásade rozšíriť 
zakladateľskú listinu, rozšíriť predmet podnikania teda; takže toto je podstatou.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Vladimír Vicena – poslanecký návrh 
- uviedol, že materiál hovorí v návrhu na uznesenie, že sa rozširuje zakladateľská listina 

o nové podnikateľské činnosti, samozrejme s tým problém nie je, keď sa spoločnosť snaží 
rozšíriť, ale potom ďalej sa hovorí o podnikateľskom zámere, to znamená, že je teraz 
zmätený, že my teraz schvaľujeme, alebo sa bavíme o tom, že MeT Šaľa začne robiť nové 
podnikateľské činnosti, či schvaľujeme teraz týmto to, že už vstupuje na nový trh, alebo 
schvaľujeme to, že sa rozšíri de jure, teda zoznam činností, ktoré môže vykonávať, to je 
prvá otázka, na ktorú by chcel odpoveď,  

- ďalej uviedol, že zatiaľ sme v spoločnosti MeT Šaľa každý rok pokrývali stratu, to 
znamená spoločnosť vygenerovala stratu, čo nie je príjemné a myslí si, že nové 
podnikateľské činnosti by mohli pomôcť k tomu, aby sme tú stratu vykrývať nemuseli, 
rozumie zámeru a nemá nič proti tomu, ale chcel by povedať, že vstup na nový trh nemusí 
byť úspešný a ani v tomto prípade, lebo na tomto trhu fungujú iné podnikateľské 
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schopnosti a to je konkurenčný trh, ani spoločnosti MeT sa nemusí podariť byť v tej novej 
činnosti, ktorú by začala robiť, zisková a pokiaľ by sa neúčtovalo transparentne o tejto 
novej podnikateľskej činnosti, tak by sa teoreticky strata, ktorú spoločnost MeT 
vygenerovala, aj z tejto novej činnosti skryla v strate, ktorú vygenerovala ako tak, ako 
celok a nevedeli by sme, či vstup spoločnosti MeT na nový trh bol úspešný, alebo nebol 
úspešný, takže by chcel navrhnúť, aby sme prijali uznesenie na to, aby spoločnosť MeT 
o vstupe na nové trhy, ktoré sú neregulované, účtovala transparentne, sama, aby sme 
vedeli, že či to rozhodnutie vstúpiť na nové podnikateľské činnosti bolo správne, alebo 
nie,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že v tejto chvíli sa schvaľuje zmena o rozšírenie predmetu podnikania, nič viac; 

ak spoločnosť MeT bude chcieť hospodáriť s bytmi, bude to predmetom rokovania 
v mestskom zastupiteľstve samostatne; to znamená, že toto je v poriadku, len my musíme 
k tomu, aby sme mohli vypovedať a ďalej rokovať o výpovedi pre Bytkomfort, máme 
nejaké lehoty na to, musíme mať nejaké zázemie, že teda mesto má jasnú ambíciu urobiť 
to takto; spoločnosť MeT ani so správou bytov, ani s energetickou službou garantovanou, 
ani s energetickými službami vo všeobecnosti nevstupuje na konkurenčný trh; my máme 
toľko majetku, že keď bude len pre nás vykonávať tieto činnosti, už musí na tom byť 
v pluse; my sami máme v súčasnosti niekde okolo 200 bytov, ktoré máme, bude ďalších 
asi 150, ktoré budú našim majetkom; tam nemusíme súťažiť, pretože naša spoločnosť to 
môže automaticky spravovať; čiže nejaký ten balík činností je ošetrený tým, že budú 
obhospodarovať náš majetok aj z hľadiska energií; myslí si, že to nie je tak, že oni idú 
vykonávať nové činnosti, ale čo sa týka účtovania, tam nevidí vôbec žiaden problém, 
samozrejme, že to tak môže byť určite, aby sa účtovali tieto činnosti samostatne, pretože 
predpokladá, že ani sa to nedá pomiešať napríklad s teplom, že bude jasné, že tie ostatné 
činnosti buď sú výnosné, alebo sú stratové a potom mestské zastupiteľstvo na základe 
toho bude zrejme reagovať na tento vývoj, ale v tejto chvíli tie predpoklady, ktoré 
povedal, pre to podnikanie, sú v zásade našim majetkom a našim budúcim majetkom, 
takže toto je to najpodstatnejšie v tom; to čo hovoril, aj on predkladá dnes a preferuje 
s pohnútkou, že už nebudeme rozhodovať o strate tohto podniku v ďalších rokoch, určite 
toto je pohnútka k tomu,  

 
Ing. Vladimír Vicena  
- uviedol, že tak potom sťahuje tento svoj poslanecký návrh,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že jasné, lebo uznesenie je dnes len o rozšírení činnosti,  
 
Miroslav Gera – faktická poznámka 
- uviedol, že by chcel požiadať p. riaditeľa o reakciu na kolegu Vicenu, ohľadom tých vecí, 

ktoré hovoril,  
 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že má pocit, že p. primátor aj p. Gera, ako keby hovorili skoro jeho jazykom, 

takže nemá k tomu čo povedať,  
 
Ing. Roman Kondys 
- uviedol, že účtovanie, čo sa týka bytov, je samostatné, je to v programe FINUS, táto časť 

ohľadom bytov je DOMUS, to znamená, že každá časť je oddelená; k žiadnemu takému 
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vykrývaniu majetkových strát nemôže prísť; tieto straty ale, ktoré sú, ako aj minule 
povedal, boli urobené účtovnými a daňovými odpismi a nesúladom a preto je tam tá 
strata; tá strata tam bude aj budúci rok, tak ako bolo povedané na minulom zasadnutí, keď 
vystupoval; účtovne je tam strata zhruba 200 tisíc predpokladaná, ale nebude sa to miešať 
do budúcnosti,  

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, že ako ju zase budeme vykrývať, či z tých fiktívnych kapitálových,               
 
Miroslav Gera 
- uviedol, že teraz hovoril o tom,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že takže vieme o nich, že sú fiktívne, už ich môžeme oficiálne priznať, že sú to 

nejaké peniaze, ktoré neexistujú,  
 
Ing. Roman Kondys 
- uviedol, že je to kapitálový účet, ktorý vznikol vďaka rozdeleniu bytového podniku 

Galanta, takže áno,  
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa ohľadom rozšírenia tých činností, v bode 7 je vedenie účtovníctva; či chcú 

ponúkať služby účtovnej firmy,  
 
Ing. Roman Kondys 
- uviedol, že pre prípad, že budú spoločenstvá, alebo nejaké spoločnosti, ktoré by chceli 

k nám prísť, áno, prečo nie,   
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že lebo ďalej je pomenované, že budete robiť s tými kapacitami, ktoré máte, či 

teraz tie kapacity, ktoré máte, sú predimenzované, je tam prezamestnanosť,  
 
Ing. Roman Kondys 
- uviedol, že je možnosť využiť kapacity súčasné,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že to tiež vyrába osobné náklady, stratu zrejme,  
 
Ing. Roman Kondys 
- uviedol, že isteže, preto je urobené to rozšírenie,   
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že čiže normálne firma má ambíciu správať sa ako z niektorých bodov 

podnikania, ako účtovná firma,  
 
Ing. Roman Kondys 
- uviedol, že ak to bude nutné, tak áno,  
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Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že na margo ešte tých hospodárskych výsledkov, ktoré sú určite nie jeho vinou 

také, aké sú posledné roky; vidí, že je tam ambícia ponúkať služby factoringu 
a forfaitingu; opýtal sa, či firma má na to zdroje, aby mohla tieto služby ponúkať, alebo to 
tam je len tak, že majú to tam všetci, majme to aj my,   

 
Ing. Roman Kondys 
- uviedol, že berieme to z toho pohľadu vymáhania pohľadávok pri neplatičoch a pod., táto 

možnosť tam je,  
 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- uviedol, že by chcel nadviazať na diskusiu p. Andrášiho a jeho päť minút slávy, lebo už  

dva roky sa predvádza takýmto spôsobom, už sa mohol naučiť, ako to tam je, alebo 
kľudne môže pôsobiť v dozornej rade spoločnosti MeT a tam sa to naučí, lebo všetko je 
tam napísané, čo nebolo napísané, bolo dnes už alebo v minulosti stokrát 
odkomunikované a na všetky tie otázky dostal v minulosti odpoveď,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že dosť už toho bolo povedané, len chcel skonštatovať, že keď sa zakladá listina, 

tak sa tam dajú dať rôzne činnosti, ktoré dajme tomu s týmto podnikom môžu súvisieť, 
takže ukáže trh samozrejme, že nemusíme všetko robiť naraz a možno po častiach sa to 
bude nabaľovať, podľa toho, aká bude požiadavka trhu, čo bude okolo; tu, keď sa odovzdá 
tých 150 nájomných bytov, tak si myslí, že bytové družstvo tu bude úplne právom 
založené, lebo to bude treba údržbu a prečo by sme to darovali iným, keď tu máme 
svojich ľudí, môžeme tu zamestnať svojich a nie z Nových Zámkov, ktorí, aj tak má pocit, 
že vymáhajú tak trošku na diaľku, takže naozaj sa diví niektorým kolegom, ktorých 
považuje za inteligentných a sčítaných, že sa v tom vyznajú a zrazu dávajú otázky, ktoré si 
myslí, že len predlžujú schôdzu a nie nejaké efektívne,  

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že osobne víta tento návrh, pretože obsahuje činnosti, ktoré môžu nielen 

mestským bytom, ale aj spoločenstvám vlastníkov bytov pomôcť; pred rokmi toto všetko 
bývalý mestský podnik zabezpečoval, potom prišlo k tej situácii, ktorá bola, že odišlo asi 
1 600 bytov a vytvorilo si spoločenstvá; uvádzate nejaké cenové návrhy, kalkuláciu 
jednotlivých položiek, ktoré sú tam, predpokladá, že sú to len predbežné návrhy a nie 
definitívne číselné údaje, ktoré sa týkajú jednotlivých činností, koľko by tie spoločenstvá 
mali platiť; druhá vec je, že pociťuje to trochu ako odvážne v tom, v časti 8 uvádzate, že 
mestské byty aj minimálne 300 bytov zo spoločenstiev vlastníkov bytov; opýtal sa, či 
majú na mysli existujúcich teraz spoločenstiev vlastníkov bytov s tým, že v horizonte 
ďalších dvoch rokov sa budete snažiť získať do správy 300 ďalších bytov SVB každý rok; 
ak si to zráta, v priebehu troch, štyroch rokov by ste chceli dostať do vlastnej správy 
orientačne 800 – 900 bytov, čiže priblížili by ste sa k stavu, ktorý tu bol pred desiatimi 
alebo dvanástimi rokmi, keď prišlo kvázi k tej delimitácii bytov od mestského bytového 
podniku, 

- odporúčal by (je to nad rámec tohto materiálu), aby jednotlivé spoločenstvá vlastníkov 
bytov existujúcich boli podrobnejšie informované o tých možnostiach, ktoré sú, ak sa tá 
listina doplní a bude schválená, zaregistrovaná; aj on je predsedom spoločenstva 
vlastníkov bytov, majú uzavreté viaceré zmluvy na tie činnosti, ktoré Vy tu dnes chcete 
dostať do tej listiny, ak by sme s podmienkami spoločnosti MeT rozšírenej listiny 
súhlasili; my potrebujeme ukončiť vzájomné zmluvy, pretože nahrádzali by ich zmluvy 
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s Vami; opýtal sa, či to znamená, že každé spoločenstvo vlastníkov, ako právny subjekt, 
by urobilo s Vami separátnu zmluvu na výkon určitých činností, či je taká ich predstava,  

 
Ing. Roman Kondys 
- uviedol, že áno,  
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že nevie číslo zákona, ale s účinnosťou od 1. januára 2018 správcovské 

spoločnosti musia mať certifikát na výkon správcovskej činnosti; tu viaceré, aj terajší 
správcovia v Šali, sa dostanú do problémov, školenia zatiaľ neabsolvujú a koniec roka je  
o jeden mesiac a spoločenstvá sa dostávajú do situácie, že nebude právny podklad na to, 
aby terajší správcovia svoju činnosť vykonávali, pretože nebudú certifikované; víta a ak sa 
to podarí, bude rád; chcel by už len poďakovať ich údržbe, uletelo im čerpadlo v DOS-ke, 
v nedeľu to nahlásil, o 20 minút tam bol servis od Vás a za pol hodiny išlo kúrenie,   

 
Ing. Roman Kondys 
- uviedol, že áno vie, ďakuje,  
 
Mgr. Július Morávek 
- doplnil, že tak si predstavuje služby v podniku; napriek tomu, že bola nedeľa doobeda, 
 
Ing. Roman Kondys 
- uviedol, že priebežne odpovie na otázky; áno, je to zhruba 900 bytov, čo majú naozaj 

záujem dostať späť do správy, to znamená naozaj k tomu stavu, čo ste hovorili tie čísla, 
radi by sa k tomu priblížili; čo sa týka tej povinnosti zákona od 01. 01. 2018, naozaj je 
potrebné mať certifikované osoby, my už tieto certifikované osoby máme, sú to naši 
kmeňoví zamestnanci, takže sme na túto činnosť pripravení tak, ako treba podľa zákona; 
k tým cenovým reláciám, budú presne také, ako sú v materiáli, nemieni na tom nič meniť, 
ani upravovať, proste vychádzame z prieskumu trhu na základe cien, aké majú v súčasnej 
spoločnosti správcovskej a preto tie ceny zostanú tak, ako sú tu definované,     

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že čiže naša zmluva je lacnejšia, ako by bola s Vami,  
 
Ing. Roman Kondys 
- uviedol, že určite, 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že teraz,  
 
Ing. Roman Kondys 
- uviedol, že naša bude lacnejšia, ako majú teraz ľudia,  
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že bude rád,  
 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- uviedol, že bude reagovať na p. riaditeľa, na p. Moráveka, na p. Krištofa (ešte z minulosti, 

ktorý komunikoval tiež výsledky MeT-u), že nový riaditeľ spoločnosti MeT dostal úlohu, 
kombinovanú z dozornej rady, z valného zhromaždenia, od primátora, že má hľadať 
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priestor na to, aby efektívne využil aktuálnu personálnu situáciu s tým, že problém, ktorý 
je v akceptácii nákladov do ceny tepla je, že v tzv. 3.3 kapitole Náklady osobné, nie je 
možné v celom rozsahu premietnuť do ceny tepla, ktorá sa účtuje zákazníkom; toto je 
jeden konkrétny výstup, ktorý je odvážny, ako povedal p. kolega Morávek, ale nie 
nereálny; bol tu, keď prvý riaditeľ mestského bytového podniku, kde bola tepláreň a teplo, 
spravoval byty; potom z nejakých dôvodov, ktoré v tom čase zo zákona mali 
opodstatnenie, byty prešli preč, spravuje ich Bytkomfort a teraz je situácia, alebo je šanca 
sa uchádzať o to a tie náklady, ktoré sa tam produkujú, s tým istým personálom, rozmeniť 
aj na inú činnosť; samozrejme, že je to ambiciózny nejaký plán, ktorý je treba rozmeniť a 
treba byť aktívny, ale tak, ako povedal dnes p. Morávek, ak príde spoločnosť MeT 
s nejakou lukratívnou ponukou, že budú lacnejší, ako doteraz ich partneri, ktorí spravujú 
ich byty, tak minimálne budú o tom uvažovať, takže toto chcel len dodať k tomu, že 
v tomto roku, alebo v nasledujúcom roku, keď sa bude zastupiteľstvo schádzať a bude 
rokovať o výsledkoch spoločnosti MeT, tak by to nemalo byť poznačené nie nejakou 
daňovou korekciou už viac, lebo by to malo byť zosúladené, ale by to mal byť nejaký 
obraz skutočne ekonomickej aktivity spoločnosti MeT,   

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

návrh na zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o., 
B. odporúča 

primátorovi mesta schváliť zmenu zakladateľskej listiny spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. 
a to o rozšírenie predmetu podnikania:  
1. Správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností 
2. Výkon činnosti energetického audítora 
3. Poskytovanie podpornej energetickej služby 
4. Poskytovanie energetickej služby s garantovanou úsporou energie 
5. Pravidelná kontrola vykurovacích systémov a klimatizačných systémov 
6. Montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania 
7. Vedenie účtovníctva 
8. Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb 

spojených s prenájmom 
9. Skladovanie a uskladňovanie 
10. Factoring a forfaiting 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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2. Kúpna zmluva č. 802/2017 k realizácii projektu s názvom „Prevencia kriminality – 
rozšírenie kamerového systému v Šali“ - materiál číslo F 2/9/2017 

Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

Kúpnu zmluvu č. 802/2017 k realizácii projektu s názvom „Prevencia kriminality – 
rozšírenie kamerového systému v Šali“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Prevencia kriminality – 

rozšírenie kamerového systému v Šali“, 
b) Kúpnu zmluvu č. 802/2017 uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka 

v platnom znení k realizácii projektu „Prevencia kriminality – rozšírenie kamerového 
systému v Šali“ s dodávateľom SALAMON INTERNET, s. r. o., Partizánska 18,  
927 01  Šaľa, IČO: 34149139, DIČ: 2020371540. 

 
Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 

 
3. Kúpna zmluva č. 616/2017 (Z201736084_Z) k realizácii projektu „Nákup 

materiálno-technického vybavenia pre Domov dôchodcov Šaľa“ - materiál číslo  
F 3/9/2017 

Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ   
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

Kúpnu zmluvu č. 616/2017 (Z201736084_Z) k realizácii projektu „Nákup materiálno-
technického vybavenia pre Domov dôchodcov Šaľa“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Nákup materiálno- 

technického vybavenia – Domov dôchodcov Šaľa“, 
b) Kúpnu zmluvu č. 616/2017 (Z201736084_Z uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl. 

Obchodného zákonníka v platnom znení k realizácii projektu „Nákup materiálno-
technického vybavenia pre Domov dôchodcov Šaľa“ s dodávateľom SLOVCARE 
s.r.o., Sladovnícka 5/2554, 917 01 Trnava, IČO: 46520261, DIČ: 2023469690. 
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Prezentácia: 12 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 

 
4. CULTPLAY – Partnership Agreement (zmluva/dohoda o partnerstve) - materiál 

číslo F 4/9/2017  
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ   
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

Partnerskú zmluvu / Partnership Agreement k projektu „CULTPLAY – Vytvorenie 
interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“ medzi 
hlavným partnerom Mestom Nové Zámky a partnermi: Európske zoskupenie územnej 
spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným, Kisbér Város Önkormányzata, 
Komárom Város Önkormányzata, Oroszlány Város Önkormányzata, Tata Város 
Önkormányzata, Mesto Hurbanovo, Mesto Kolárovo, Mesto Šaľa, Obec Svodín, 

B. schvaľuje 
a) Partnerskú zmluvu / Partnership Agreement k projektu „CULTPLAY – Vytvorenie 

interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“ medzi 
hlavným partnerom Mestom Nové Zámky a partnermi: Európske zoskupenie územnej 
spolupráce Pons Danubii s ručením obmedzeným, Kisbér Város Önkormányzata, 
Komárom Város Önkormányzata, Oroszlány Város Önkormányzata, Tata Város 
Önkormányzata, Mesto Hurbanovo, Mesto Kolárovo, Mesto Šaľa, Obec Svodín, 

b) doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017. 
 
Prezentácia: 11 
Za:  11 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Zmluva o dielo č. 124/2017 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti 

budovy MsÚ Šaľa“ - materiál číslo F 5/9/2017 
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ   
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

Zmluvu o dielo č. 124//2017 na realizáciu diela „Zníženie energetickej náročnosti budovy 
MsÚ Šaľa“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Zníženie 

energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“, 
b) Zmluvu o dielo č. 124/2017 zo dňa 27. 04. 2017 na realizáciu diela „Zníženie 

energetickej náročnosti budovy MsÚ Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom MENERT  
spol. s r.o., so sídlom Hlboká 3, 927 01 Šaľa, IČO: 17330165, DIČ: 2020373795,  
IČ DPH: SK2020373795. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Zmluva o dielo č. 615/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu miestnej 

komunikácie ul. Nivy“ - materiál číslo F 6/9/2017 
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ   
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že vie, že firma MPM-STAV pôsobí v Šali a prvýkrát počuje názov firmy HOLTI 

SLOVAKIA, s.r.o. a GT Management, a keďže táto zákazka nebola realizovaná formou ... 
(nedokončená veta); teda jedná sa o verejné obstarávanie, ale jedná sa o verejné 
obstarávanie spôsobom prieskumu trhu; opýtal sa, že prečo boli oslovené tieto firmy, 
prečo neboli oslovené, keď ste sa už rozhodli takýmto spôsobom, nejaké šalianske firmy,  

 
Miroslav Políček 
- uviedol, že firmy, ktoré sa oslovovali, sú firmy hlavne z tohto okolia, nechceli sme, aby to 

bol niekto z Prešova, alebo odniekiaľ, hlavne, čo sa týka aj kvôli reklamačným veciam 
a zárukám; firma HOLTI SLOVAKIA, s.r.o. a GT Management sú okolité a robia a majú 
zákazky aj v štátnych správach dosť vysoké,      

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že GT Management nevie, ale HOLTI SLOVAKIA má určite zastúpenie v Šali; 

nejako sme ten proces určite obstarali, ak máte záujem, ako poslanec si môžete pozrieť 
proces obstarávania normálne na úrade,  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

Zmluvu o dielo č. 615/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu miestnej 
komunikácie ul. Nivy“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Rekonštrukcia povrchu miestnej 

komunikácie ul. Nivy“, 
b) Zmluvu o dielo č. 615/2017 zo dňa 27. 07. 2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia 

povrchu miestnej komunikácie ul. Nivy“ uzatvorenú s dodávateľom MPM-STAV, 
s.r.o., so sídlom Nitrianska 1757/65, 927 05 Šaľa, IČO: 45643288, IČ DPH: 
SK2023090773. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 

 
7. Zmluva o dielo č. 323/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu miestnej 

komunikácie ul. Cintorínska“ - materiál číslo F 7/9/2017 
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ   
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

Zmluvu o dielo č. 323/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia povrchu miestnej 
komunikácie ul. Cintorínska“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Rekonštrukcia povrchu miestnej 

komunikácie ul. Cintorínska“, 
b) Zmluvu o dielo č. 323/2017 zo dňa 11. 05. 2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia 

povrchu miestnej komunikácie ul. Cintorínska“ uzatvorenú s dodávateľom  
MPM-STAV, s.r.o., so sídlom Nitrianska 1757/65, 927 05 Šaľa, IČO: 45643288,  
IČ DPH: SK2023090773. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 

 
 



 66

8. Rámcová dohoda č. 594/2017 na realizáciu diela „Úprava spevnených plôch 
a odvodnenie miestnych komunikácií v meste Šaľa“ - materiál číslo F 8/9/2017 

Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ   
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

Rámcovú dohodu č. 594/2017 na realizáciu diela „Úprava spevnených plôch a odvodnenie 
miestnych komunikácií v meste Šaľa“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Úprava spevnených plôch a odvodnenie 

miestnych komunikácií v meste Šaľa“, 
b) Rámcovú dohodu č. 594/2017 zo dňa 17. 07. 2017 na realizáciu diela „Úprava 

spevnených plôch a odvodnenie miestnych komunikácií v meste Šaľa“ uzatvorenú 
s dodávateľom Ing. Jana Buchová, so sídlom Budovateľská 17, 927 01 Šaľa,                
IČO: 35365536, DIČ: 1020102743, IČ DPH: SK1020102743. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

9. Rámcová dohoda č. 114/2017 na realizáciu diela „Práce na údržbe ciest – havarijné 
opravy“ - materiál číslo F 9/9/2017 

Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ   
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Miroslav Gera 
- opýtal sa, či tá firma náhodou nie je v konkurze a v prípade, že je v konkurze, kto bude 

riešiť záruky a tieto veci do budúcna; má taký pocit, že hej,  
 
Ing. František Čibrik 
- uviedol, že na to asi existuje nejaký Obchodný zákonník,   
 
Miroslav Gera 
- uviedol, že áno, to vie, že môže ísť do súťaže, len čo sa udeje v prípade záruky do 

budúcna; nemá inak proti tomu nič, je rád, že Šaľania majú robotu, že tu robia,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že určite je aj záruka ošetrená v takejto zmluve,  
 
Miroslav Gera 
- opýtal sa, akým spôsobom,  
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Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že na to teraz nevie odpovedať, ale môžu sa dohodnúť, že principiálne toto 

uznesenie na tom nič nezmení, nech príde na úrad a JUDr. Torišková rada zodpovie tieto 
otázky, tiež si to musí pozrieť,  

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

Rámcovú dohodu č. 114/2017 na realizáciu diela „Práce na údržbe ciest – havarijné 
opravy“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Práce na údržbe ciest – havarijné opravy“, 
b) Rámcovú dohodu č. 114/2017 zo dňa 21. 02. 2017 na realizáciu diela „Práce na údržbe 

ciest – havarijné opravy“ uzatvorenú s dodávateľom Július Buch-BUCH,  
so sídlom Budovateľská 17, 927 01 Šaľa, IČO: 14132168, DIČ: 1020276422,  
IČ DPH: SK1020276422. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo H 1/9/2017 
Predložil Mgr. Jozef Varsányi, predseda komisie  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrhy na udelenie ocenení mesta Šaľa,  
B. schvaľuje  

udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre: 
- JUDr. Ľudovíta Marinčáka 
- Ladislava Kovácsa – in memoriam 
- Ing. Pavla Škublu, CSc. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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Mgr. Jozef Belický  
- na záver uviedol, že najbližšie sa stretneme 14. decembra o 10-tej hodine v Kultúrnom 

dome vo Veči na slávnostnom mestskom zastupiteľstve; ďalej informoval ohľadom 
rekonštrukcie budovy mestského úradu, kde mimoriadne obťažnými procesmi sme sa 
prepracovali k dnešnému stavu, ktorý je taký, že máme predložený realizačný projekt, toto 
bola jedna z fáz dodávky, súčasťou dodávky diela bolo vypracovanie realizačnej 
projektovej dokumentácie; ak rozumiete trochu procesu, predpokladá, že každý áno, ako 
sa deje čerpanie takýchto prostriedkov a vôbec realizácia takéhoto diela, tak zrejme 
každému je jasné, že na začiatku bol predložený nejaký projekt, ktorý je prefinancovaný 
zo zdrojov Európskej únie; akákoľvek zmena tohto projektu musí byť odsúhlasená 
poskytovateľom týchto zdrojov, tzn. Implementačnou agentúrou; chcel by upozorniť,  
že nie je možné, aby implementačná agentúra prerokovávala zmeny, ktoré nastali, 
nastávajú a oni ešte budú nastávať do konca tohto diela, aby to prerokovala tak, že 
neprehodnotí stav, ktorý existuje v rozpočte; týmto chce vyvrátiť všetky tie domnienky, 
ktoré už počul, že sa tu zhoršuje kvalita a niekto na tom zarobí; ak vymeníte stovku 
žiarovku v takomto diele za šesťdesiatku, niekto prehodnotí rozpočet, že stovka stojí  
tri eurá a šesťdesiatka len dve, tak to jedno euro z toho rozpočtu škrtne, aby sme sa 
rozumeli; realizátor teda na tejto zmene nemôže zarobiť, nemôže sám zmeniť dielo, 
pretože raz príde kontrolný orgán, ktorý toto prekontroluje, vyhodnotí a zistí, že rozdiel 
medzi tým, na čo poskytol peniaze a tým, čo sa zrealizovalo, tak tieto peniaze by nám 
vzali; naozaj, neznehodnocujme to, čo máme a čo môžeme získať, tým, že neustále 
pochybujeme o každej skutočnosti; tieto procesy sú tak ošetrené, že vykĺznuť sa z nich 
jednoducho nedá; v tejto chvíli je podaných desať alebo dvanásť zmien, ktoré obsahujú 
konkrétnu technickú špecifikáciu, ktorými sa bude zaoberať zmenová komisia, ktorá 
existuje na takomto mieste a zmenová komisia vyhodnotí, či možno materiál A zameniť 
za materiál B a aké to bude mať vplyvy na technické prevedenie a aké dopady to má na 
rozpočet; ak to vyhodnotia tak, že sa rozpočet zníži, pretože tento materiál je lacnejší,  
tu niet o čom diskutovať; dnes nám predložili realizačný projekt, ktorý, keď odsúhlasíme  
a zatiaľ nemáme dôvod, lebo sme diskutovali každú jednu záležitosť v realizačnom 
projekte, ktorý keď odsúhlasíme, začnú sa práce na druhý deň; ak zasadne komisia 
zmenová zajtra, čo sa očakáva a odsúhlasí tie zmeny, realizačný projekt je tým pádom 
platný, je reálny, my ho môžeme v pondelok podpísať a v utorok sa môže pracovať; tie 
procesy nezáležia len na nás, bol by najradšej, keby štyri mesiace sme boli už realizovali 
dielo, ale nie je možné akokoľvek s tým pohnúť, čiže tie domnienky, že tu sa niečo deje, 
to sa ani nedá,  

- ďalej uviedol, že sa blížia sviatky a s tým aj atrakcie pre občanov, chcel by pozvať na 
otvorenie klziska uprostred mesta, ktoré by sa malo udiať 5. decembra o 16-tej hodine na 
Mikuláša, zatiaľ má pocit, že odozvy verejnosti sú veľmi pozitívne k tomu, začnú sa aj 
Vianočné trhy, aj vo Veči aj v Šali, všetkých pozýva, aby sme sa tam stretli a využili 
kultúrne možnosti, ktoré naše mesto ponúka.        
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ČASŤ IV. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 9. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali v roku 2017.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 9. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
Marek Molnár 
 
 
 
 
Róbert Tölgyesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                                                                                  
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 20. decembra 2017   


