
ZÁPISNICA 
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 28. júna 2018 
 
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 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je prítomných a registrovaných 15 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať 
a uznášať sa. 
 
Neskorší príchod ohlásili: Ing. Štefan Bartošovič, Miroslav Gera 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
stiahol z programu rokovania:  
- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 11/5/2018 - Návrh spôsobu nakladania  

s majetkom mesta – prevod vlastníctva bytov v bytovom dome so súpisným číslom 2480 
a orientačným číslom 1 na ulici Fr. Kráľa v mestskej časti Veča, katastrálne územie Šaľa 
na parcele číslo 3080/178,  

- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 15/5/2018 - Ing. František Mrázik – 
AGROPOL, Žihárec 786 – žiadosť o prenájom pozemku 

 
navrhol doplniť do programu rokovania:  
- do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 7/5/2018 - Vyhodnotenie 

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja 
sociálnych služieb do roku 2021, 

- do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 8/5/2018 - Petícia za zamietnutie 
požiadavky na prenájom pozemku nachádzajúceho sa v areáli ZŠ J. C. Hronského na 
Krátkej ul. v Šali – za účelom podnikateľského zámeru (výstavba viacpodlažnej budovy), 

- do časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení materiál číslo 
B 7/5/2018 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 4/2018 – XXVII. zo 4. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. mája 2018, 
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- do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 16/5/2018 - Mikulás Mikus, s. č. 374,  
927 05 Dlhá nad Váhom – ponuka na odpredaj stavebných objektov SO-02 Komunikácia  
s chodníkom v Obytnej zóne Šaľa – Dostihová dráha, 

- do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 17/5/2018 - Návrh spôsobu nakladania  
s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa za pozemky vo vlastníctve 
Mikulása Mikusa, s. č.  374, 927 05 Dlhá nad Váhom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

 
Ing. Marián Krištof 
- mám jeden procedurálny návrh a to z časti D. Majetkové záležitosti presunúť materiál číslo 

„D 6/5/2018 - Satoma s.r.o., Jesenského 12 - žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve 
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa“ tak, aby bol prerokovaný ešte pred materiálom 
„A 8/5/2018 - Petícia za zamietnutie požiadavky na prenájom pozemku nachádzajúceho sa 
v areáli J. C. Hronského za účelom podnikateľského zámeru“ t. j. najprv prerokovať 
materiál číslo D 6/5/2018 a následne materiál A 8/5/2018; jednak obidva materiály úzko 
súvisia spolu, takže rád by som sa k tomu vyjadril z pozície predsedu komisie školstva,  
na ktorej sme tento materiál preberali a jednak úprimne poviem, neviem, či budem na celom 
zasadnutí, čiže aj z tohto dôvodu by som chcel o to poprosiť,    

 
Mgr. Jozef Belický 
- potom navrhujem len z organizačného hľadiska, lebo sú tu aj ľudia z verejnosti, aby sme 

možno oba tieto materiály, aj vzhľadom na to, že je tu verejnosť a možnože nemôžu dlhšie, 
aby sme oba materiály prejednali možno ešte pred interpeláciami v postupe, ako si povedal, 
prejednáme Satomu aj petíciu, lebo je to jednoduchšie, bude to hneď po otvorení a každý 
sa toho môže zúčastniť, súhlasíš?  

 
Ing. Marián Krištof 
- súhlasím,  
 
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta (bez stiahnutých materiálov D 11/5/2018 a D 15/5/2018): 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Program zasadnutia bol schválený.  
 
Hlasovanie o zmene programu zasadnutia: 
doplniť do programu:  
- do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 7/5/2018 - Vyhodnotenie 

Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 s víziou rozvoja 
sociálnych služieb do roku 2021, 

- do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 8/5/2018 - Petícia za zamietnutie 
požiadavky na prenájom pozemku nachádzajúceho sa v areáli ZŠ J. C. Hronského na 
Krátkej ul. v Šali – za účelom podnikateľského zámeru (výstavba viacpodlažnej budovy), 

- do časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení materiál číslo 
B 7/5/2018 - Návrh na zmenu Uznesenia č. 4/2018 – XXVII. zo 4. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. mája 2018, 
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- do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 16/5/2018 - Mikulás Mikus, s. č. 374,  
927 05 Dlhá nad Váhom – ponuka na odpredaj stavebných objektov SO-02 Komunikácia  
s chodníkom v Obytnej zóne Šaľa – Dostihová dráha, 

- do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 17/5/2018 - Návrh spôsobu nakladania  
s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa za pozemky vo vlastníctve 
Mikulása Mikusa, s. č.  374, 927 05 Dlhá nad Váhom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa 

Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Zmena programu (doplnenie programu) zasadnutia bola schválená.  
 
Hlasovanie o úprave programu: 
- materiál číslo D 6/5/2018 prerokovať pred materiálom A 8/5/2018; obidva materiály 

prerokovať ešte pred časťou II. Interpelácie poslancov 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Úprava programu zasadnutia bola schválená.  
 
 
Schválený program zasadnutia: 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

zápisnice a zapisovateliek 
 
Časť III. Predkladané materiály 
 
D. Majetkové záležitosti 

SATOMA, s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve 
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

 
A. Informačné materiály a správy 

Petícia za zamietnutie požiadavky na prenájom pozemku nachádzajúceho sa v areáli ZŠ J. 
C. Hronského na Krátkej ul. v Šali – za účelom podnikateľského zámeru (výstavba 
viacpodlažnej budovy) - materiál číslo A 8/5/2018 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

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

1. Ústna informácia o stave bezpečnosti v meste a v okrese Šaľa - bod číslo A 1/5/2018 
predkladá pplk. Mgr. Roman Révay, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Šali;  
mjr. Ing. Marián Slatina, zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Šali 
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2. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/5/2018  
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2018 - 
materiál číslo A 3/5/2018 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

4. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 4/5/2018 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ  

5. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 06. 2018 - materiál 
číslo A 5/5/2018  
predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO  

6. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za  
rok 2017 - materiál číslo A 6/5/2018 
predkladá Ing. František Botka, vedúci MsKS 

7. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 
s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021 - materiál číslo A 7/5/2018 
predkladá PhDr. Margaréta Zozuľáková, hlavná sociálna pracovníčka  
 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 
1. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 - materiál číslo  

B 1/5/2018 
predkladá PhDr. Margaréta Zozuľáková, hlavná sociálna pracovníčka  

2. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2017 - materiál číslo  
B 2/5/2018 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 

3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska 
Šaľa - materiál číslo B 3/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM   

4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska 
Šaľa - Veča - materiál číslo B 4/5/2018   
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM   

5. Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014 - materiál číslo B 5/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

6. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta 
Šaľa na roky 2018 – 2022 - materiál číslo B 6/5/2018 
predkladá RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ  

7. Návrh na zmenu Uznesenia č. 4/2018 – XXVII. zo 4. zasadnutia Mestského 
zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. mája 2018 - materiál číslo B 7/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2017 - materiál číslo  

C 1/5/2018 
predkladá Ing. Roman Kondys, konateľ MeT Šaľa, spol. s r. o. 

2. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2017; Stanovisko hlavnej kontrolórky 
k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2017 - materiál číslo C 2/5/2018 
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predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná 
kontrolórka 

3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 - materiál číslo  
C 3/5/2018 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ  
 

D. Majetkové záležitosti 
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemku vo 

vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/5/2018                                                                   
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

2. Dušan Szudor a manželka Anna Szudorová, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa – prevod 
pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 2/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

3. Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

4. Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa - materiál číslo D 4/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM  

5. Rudolf Mészáros a Mária Mészárosová, Jazerná 585/30, Šaľa – žiadosť o prenájom 
pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 5/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

6. Edita Hlavatá a Ján Hlavatý, Robotnícka 27, Šaľa – prevod práv a povinností zo Zmluvy 
č. 41/2002/ŠH o nájme nebytových priestorov zo dňa 25. 04. 2002 v znení neskorších 
dodatkov - materiál číslo D 7/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN „C“  
č. 1247/3 a č. 1268/2 pod prístupovou komunikáciou k novému cintorínu vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok KN „E“ č. 1838/4 v lokalite pri 
železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 8/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

8. Zoltán Szabados a spol. – zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty 
na pozemku registra „C“ KN parcela číslo 789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa  
v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 9/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

9. Patrik Paštéka a Erika Paštéková, Šaľa – zriadenie vecného bremena práva uloženia 
vodomernej šachty na pozemku KN registra „C“ parcela číslo  789/1 vo vlastníctve 
mesta Šaľa v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 10/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

10. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou - 
materiál číslo D 12/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

11. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku 
vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 13/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
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12. SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – prevod pozemkov pod 
stavbami vrátane priľahlej plochy - materiál číslo D 14/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

13. Mikulás Mikus, s. č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom – ponuka na odpredaj stavebných 
objektov SO-02 Komunikácia s chodníkom v Obytnej zóne Šaľa – Dostihová dráha - 
materiál číslo D 16/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta 
Šaľa za pozemky vo vlastníctve Mikulása Mikusa, s. č.  374, 927 05 Dlhá nad Váhom, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 17/5/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
 

E. Personálne záležitosti 
1. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo 

volebnom období 2018 – 2022 - materiál číslo E 1/5/2018 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ  

2. Návrh na vymenovanie ďalšieho konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. - materiál 
číslo E 2/5/2018 
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta  
 

F. Právne záležitosti 
Nie sú predmetom rokovania. 

 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 

1. Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva, návrh na určenie 
volebných obvodov a počet poslancov v nich na volebné obdobie 2018 – 2022 - materiál 
číslo H 1/5/2018 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ  

2. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2018 - 
materiál číslo H 2/5/2018 
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 

 
ČASŤ IV. UKONČENIE 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Tibor Baran 
členovia: Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 16 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
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Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- zástupkyňa 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: Peter Hlavatý a Milena Veresová.   
Hlasovanie: 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že overovatelia zápisnice zo 4. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva konaného 10. 05. 2018, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť 
zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky.       
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Bc. Veronika Jarošová.  
 
Mgr. Jozef Belický 
- na základe procedurálneho návrhu Ing. Krištofa bude prerokovaný materiál číslo  

D 6/5/2018; do diskusie neskôr (po diskusii poslancov) sú prihlásení p. riaditeľka ZŠ 
Jarmila Husáriková a p. Radovan Benkovský.   
 
 

ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. SATOMA, s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo 

vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/5/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila správu o stanoviská komisií. Ekonomická komisia neodporúča 
prenájom tohto pozemku, komisia územného plánovania, výstavby a dopravy neodporúča 
prenájom. Komisia odporúča mestu, aby mestský úrad pripravil materiál pre všeobecne záväzné 
nariadenie, aby areály škôl a škôlok boli nepredajné, neprenajímateľné na zriadenie iných 
objektov ako objektov na výchovu, alebo športovú činnosť detí a mládeže. Stanovisko Rady 
školy pri ZŠ J. C. Hronského, kde Rada školy pri ZŠ J. C. Hronského podporuje stanovisko 
školy k prenájmu pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcela číslo 1030/27 o výmere 
1 814 m2 vo vlastníctve mesta Šaľa a nesúhlasí s podnikateľským zámerom vybudovať na 
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spomínanej parcele viacpodlažnú budovu. Stanovisko mestského úradu je, že neodporúča 
prenájom tohto pozemku. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Krištof 
- v prvom rade, neodznelo tu ani stanovisko komisie školstva p. predkladateľka, takže ja ho 

prečítam: „Komisia školstva, ktorá mala zasadnutie 14. mája 2018, vydala k tomuto 
stanovisko; komisia školstva berie na vedomie informáciu ohľadne žiadosti o prenájom 
pozemku v areáli školy, parcela číslo 1030/27 o výmere 1 814 m2 a podporuje negatívne 
stanovisko vedenia školy k prenájmu uvedeného pozemku“, to je jeden bod; dovolím si 
pripomenúť aj poslancom aj verejnosti, že takisto aj mestský úrad neodporúča prenájom 
tohto majetku a ako bolo zmienené, takisto sa žiadna komisia k tomuto nevyjadrila kladne 
a všetky dali zamietavé stanovisko; teraz to poviem ako poslanec, treba si uvedomiť jednu 
vec, ak budeme predávať majetky, alebo prenajímať, a následne by došlo k nejakému 
predaju pozemkov, jednoducho predáme si to, čo patrí deťom, čo patrí našej mládeži, našej 
budúcnosti, čiže v žiadnom prípade ako poslanec nesúhlasím, aby sa takáto udalosť stala 
a práve naopak, možno, žeby sme mali ešte ten materiál, ktorý má ísť do všeobecne 
záväzného nariadenia (VZN) pritvrdiť aj v tom, že pokiaľ nedá škola, vedenie školy, školská 
rada, stanovisko a keď dá záporné stanovisko, aby vôbec takýto materiál nešiel do 
mestského zastupiteľstva, nakoľko potom skutočne vznikajú okolo tohto tak zbytočné ruchy 
a vášne, že všetci sme proti, nikto s tým nesúhlasí a úplne zbytočne aj medzi ľuďmi, aj na 
mestskom úrade a aj medzi poslancami vznikajú skutočne vášne, ktoré s týmto nemajú nič 
spoločné; myslím si, že nikto, kto sme tu, s tým nesúhlasí a úplne, v takomto prípade, úplne 
zbytočne vznikajú tieto dohady; ak sa dá, neviem, či to VZN pripúšťa, ale ešte sprísniť toto 
VZN aj v tom zmysle, že ak sa záporne vyjadrí rada školy, ak sa záporne vyjadrí vedenie 
školy, aby sa vôbec takýto materiál ani nepredkladal do zastupiteľstva, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- hneď aj odpoviem, nedá sa to, pretože to je dôvod, prečo je ten materiál tu; mestský úrad 

od počiatku, ja som nakoniec aj p. riaditeľku uistil v tom, že my nemáme záujem, aby sme 
proti tomu, aký názor má ona, vydali stanovisko mestského úradu; ak to nie je záujmom 
školy, aby sa to stalo, nemáme jednu jedinú príčinu, prečo by sme to mali podporovať;  
ale nedá sa to spraviť, lebo každý občan podľa zákona má právo obrátiť sa na orgány 
samosprávy; podľa zákona o obecnom zriadení orgánmi samosprávy sú primátor a mestské 
zastupiteľstvo; čiže, ak sa on obráti na mestské zastupiteľstvo, nemôže žiadna komisia  
a žiadna rada školy rozhodnúť o tom, že jeho žiadosť sa ďalej nedostane; on má právo, aby 
bola prejednaná tu v mestskom zastupiteľstve; my zase máme právo nesúhlasiť s jeho 
návrhom, ale nie je možné v predkole, aby ktokoľvek vyvolený posúdil, či táto žiadosť je, 
alebo nie je spôsobilá rokovania mestského zastupiteľstva; preto aj my musíme prerokovať 
tento materiál, nie je možné sa tomu vyhnúť, od začiatku som nepočul nikoho, kto by 
akýmkoľvek spôsobom zdieľal názor, že chce podporovať túto aktivitu; myslím si, že sa tu 
vyvolala úplne zbytočná hystéria okolo tohto a že toto sa dalo očakávať, proste tiež som si 
prečítal závery niektorých, ktoré obvykle nastávajú predtým, než sa prerokuje materiál 
v zastupiteľstve, takže ja nemám obavu od toho, ako to dopadne, myslím si, že je dobré, že 
aj ľudia, aj rodičia sa zmobilizovali a že vyslovili svoj názor a ďakujem aj za ten Tvoj,  

 
Mgr. Július Morávek  
- len stručne dve poznámky, pretože p. Krištof tú podstatu veci pomenoval, snáď by bolo 

posledné, aby sme deťom brali priestor na výchovu a vzdelávanie a po druhé, chráňme si 
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zeleň, chráňme si objekty školských areálov, pretože slúžia tomu, ako bude Šaľa vyzerať 
výchovou a vzdelávaním o ďalšie desaťročia; ďakujem všetkým občanom, rodičom, 
zamestnancom školy atď., že dokázali v priebehu pár dní zmobilizovať verejnosť tak, že 
získali vyše 2 600 podpisov k petícii, ďakujem,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- aj ja ďakujem, veď máme poučenie, vo Veči sa v minulom alebo predminulom volebnom 

období predal areál školy a je tam po pás burina, nič sa tam nerealizovalo nikdy, 
 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- nemám právo teraz predkladať procedurálny návrh, ja by som chcel poprosiť p. poslanca 

Andrášiho, ktorý nasleduje, ja si myslím, prepáčte mi tú jasnozrivosť, že toto nemá šancu, 
aby toto prešlo a chcel by som ho poprosiť, aby podal dva procedurálne návrhy, myslím si, 
že po prvé p. riaditeľka by mala byť vypočutá a komplexne zhrnie to, čo tu asi 
predpokladám, že odznie a potom by som poprosil po jej návrhu, keď sa s tým p. Andráši 
stotožní, aby dal návrh na ukončenie diskusie a následné hlasovanie,  

 
Ing. Peter Andráši  
- tak či tak, najprv si poviem svoje a potom sa rád stotožním,     
 
Mgr. Jozef Belický 
- o tom nikto nepochyboval,  
 
Ing. Peter Andráši  
- ja len možno k tomu VZN, je tu nejaká výzva na vytvorenie takéhoto právneho stavu, čisto 

len do budúcnosti, zrejme bude možnosť, že iné zastupiteľstvo to VZN bude môcť zrušiť, 
však?  

 
Mgr. Jozef Belický 
- toto nemá nič s VZN,  
 
Ing. Peter Andráši  
- ja teraz diskutujem skôr o tom návrhu, že by malo mesto pripraviť niečo, aby sme sa 

k takémuto ani nedostali,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- toto je v schválenom zákone Slovenskej národnej rady, žiadnym VZN nemožno zmeniť 

zákon, podľa zákona občan má právo obracať sa so svojimi žiadosťami na orgány 
samosprávy,  

 
Ing. Peter Andráši  
- nie, ja nehovorím o tom, tu padol ten dobrý návrh, aby sme tieto pozemky, ktoré patria 

školám, vôbec ... (nedokončená veta),  
 

Mgr. Jozef Belický 
- aby sme ich zablokovali,    
 
Ing. Peter Andráši  
- áno,  
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Mgr. Jozef Belický 
- áno, to sa dá,  
 
Ing. Peter Andráši – procedurálny návrh  
- a to VZN bude hocikým, keď sa zíde nejaká konštelácia, môže byť zmenené; neviem, ako 

by sa to dalo robiť väčšou ako trojpätinovou atď., ale dobre by bolo, aby to bolo čo najviac 
sťažené pre budúcnosť, pretože je to VZN, zajtra ho zmeníme, pozajtra predáme, keď bude 
nejaká hlúpa konštelácia, čo dúfam teda nenastane, toľko som k tomu chcel, že pripraviť ho 
naozaj naostro, čo najviac sťažiť jeho prelomenie,  

- v podstate ja si ten procedurálny návrh p. Barana osvojujem s tým, že pokiaľ chce teda 
okrem p. riaditeľky vystúpiť ešte niekto z verejnosti, myslím si, že by mohol a po vystúpení 
p. riaditeľky, prípadne niekoho z verejnosti, by som navrhol ukončiť diskusiu a pristúpiť 
k hlasovaniu,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- p. poslanec Andráši podal dva procedurálne návrhy, dobre som tomu rozumel?  
 
Ing. Peter Andráši  
- v podstate som to povedal v jednom, keď je nutné ich rozdeliť, môžete, ale pokiaľ sa dajú 

spojiť,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- dobre, môžeme urobiť jeden, že po vystúpení verejnosti, ktorá sa prihlásila do diskusie, teda 

p. riaditeľka a p. Benkovský, ktorí sa prihlásili k tomuto bodu, aby sa ukončila diskusia 
a dal som o tom hlasovať,  

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení: 
- navrhol, aby po vystúpení p. riaditeľky Mgr. Husárikovej a verejnosti bola ukončená  

diskusiu a pristúpilo sa k hlasovaniu 
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.  
 
Mgr. Jarmila Husáriková – riaditeľka Základnej školy J. C. Hronského 
Vážený p. primátor, vážená p. zástupkyňa, vážené p. poslankyne, vážení p. poslanci, vážení 
prítomní, som veľmi rada, že na úvod tohto stretnutia Vášho zasadnutia môžem vysloviť radosť 
z toho, čo tu počujem. Je to naozaj pre nás radosť, pretože či stanoviská komisie, či stanoviská 
verejnosti, čo je vlastne zdokladované na petičných hárkoch nás naozaj podporujú a je to skvelé, 
že sme sa dokázali vlastne takto zladiť, lebo všetci vieme, že sa tu jedná o niečo, čo patrí deťom, 
žiakom a čo týmto deťom, žiakom nie len tým, ktorí sú tu dnes, ale ktorí aj prídu do budúcna 
chceme zachovať. Ja som si Vás už dovolila osloviť nejakým listom, napriek tomu by som rada 
ešte raz a možno niektoré veci zdôraznila, týmto listom prešla.   
Dovoľujem si Vás osloviť vo veci prenájmu pozemku katastra nehnuteľnosti – parcela  
č. 1030/27, je to záhrada o výmere 1814m2 vedeného na LV č. 8639, ktorý máme v správe.  
Mesto Šaľa ma požiadalo o vyjadrenie stanoviska k prenájmu pozemku za účelom 
podnikateľského zámeru – výstavby viacpodlažnej budovy v tejto časti areálu školy. V našej 
odpovedi na žiadosť sme vyslovili jednoznačné nesúhlasné stanovisko k prenájmu predmetného 
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pozemku. Poviem úprimne, že bolo to aj prekvapenie, aj nie, keďže to nie je prvý pokus, ako 
nám zobrať tento krásny priestor a využiť ho na niečo iné.  
Vážené p. poslankyne, vážení p. poslanci, tento priestor je od otvorenia školy od roku 1984 až 
po súčasnosť neoddeliteľnou súčasťou školského areálu. Tzv. školská záhrada bola v jej 
začiatkoch využívaná na školské políčka, no už mnoho rokov je pre našich žiakov prírodným 
vzdelávacím areálom, v ktorom bola vybudovaná učebňa v prírode. Nejedná sa teda (ako je to 
v žiadosti žiadateľa uvedené) o nejaký zanedbaný priestor. Tí , ktorí ste prišli k nám a mali ste 
možnosť vidieť tento priestor, tak naozaj ste sa mohli presvedčiť na vlastné oči, že skutočne nie 
je nevyužívaný, alebo dokonca že zanedbaný. Ale zaujímavé je na ňom asi to, že je blízko 
centra mesta tak, ako to je v žiadosti uvedené. Takže tento priestor nie je zanedbaný a nie je 
príťažou pre školu. Práve naopak. Tzv. školská záhrada bola už od svojho založenia až po 
súčasnosť tvorená, vysádzaná, udržiavaná generáciami žiakov, pedagógov, ostatných 
zamestnancov, ale i rodičov. Žiaci vyrastajúci v mestskom prostredí majú tak v tesnej blízkosti 
budovy školy vytvorený krásny priestor na kontakt s prírodou. Táto „zelená oáza, ako ju veľmi 
výstižne nazval jeden pán poslanec, je priestorom, v ktorom sa nachádza množstvo drevín – 
stromov, kríkov, ale aj iných rastlín a slúži na ich poznávanie, environmentálnu výchovu 
a vzdelávanie žiakov, ktoré sú zároveň aj povinnou súčasťou učebných osnov. V roku 2008 tu 
bola vybudovaná samostatná učebňa v prírode, na ktorú sme získali nemalé finančné 
prostriedky vďaka projektu, ktorý sme tvorili spolu s deťmi, so žiakmi našej školy v minulosti 
a získali sme na ňu finančné prostriedky, ale finančne na ňu prispeli aj rodičia.  
Cely priestor je aj náučným chodníkom. Slúži na poznávanie drevín a iných rastlín, ktoré sú 
označené svojimi názvami. Významným bonusom priestoru je studňa, zdôrazňujem, máme tam 
studňu, ktorú pomáhali budovať rodičia a využíva sa na polievanie ďalších častí areálu 
a trávnatého futbalového ihriska. Žiaci a zamestnanci školy sa zodpovedne starajú o túto časť 
pozemku. V minulom roku boli z neho odstránené nestabilné, vyschnuté a hnilobou napadnuté 
topole a realizovala sa na ňom náhradná výsadba. Tiež sa uskutočnilo orezávanie topoľov, 
upravili sa ich koruny. Pravidelné kosenie je samozrejmou súčasťou starostlivosti o zeleň. 
Všetky tieto práce škola realizovala z vlastných finančných prostriedkov.  
V okolí školy sa zo všetkých strán nachádzajú cestné komunikácie. Tí, ktorí poznáte ten 
priestor, isto viete, že je to tak. Práve len tento priestor je prirodzenou zelenou bariérou pred 
hlukom a prachom z neďalekej veľmi rušnej Vlčanskej cesty, z Hlavnej ulice, z križovatky pri 
Olympii a autobusových zastávok, ktoré sú na Vlčanskej ulici. 
Vážené p. poslankyne, vážení p. poslanci, o našu zelenú oázu sa chceme aj naďalej starať. Radi 
by sme pokračovali v jej zveľaďovaní. Premieňali ju na park, ktorého súčasťou by mali byť aj 
drevené prvky detského ihriska, ktoré by slúžili na oddychovo-relaxačné činnosti pre školský 
klub detí (poznáte ju z Vašich čias ako družinu). Teraz ju navštevuje okolo 150 – 160 detí a už 
máme na budúci rok zapísaných 192 detí, čiže zvyšuje sa počet žiakov školy, zvyšuje sa aj 
počet žiakov v školskom klube detí.   
Vážené p. poslankyne, vážení p. poslanci, pýchou každej dediny, každého mesta je jej zeleň. 
Každý zodpovedný človek, obyvateľ sa ju snaží chrániť. Aj my učíme našich žiakov, aká 
dôležitá je príroda pre život človeka, aké dôležité je chrániť ju a neničiť. Príkladom toho je aj 
naše mesto, ktorého vrcholní predstavitelia sadia stromčeky už s malými škôlkarmi, aby už 
malým deťom ukázali dôležitosť zelene a potrebu starať sa o ňu. Koľko rokov trvá, kým malý 
stromček vyrastie do krásy a prichýli vo svojom tieni človeka, či poskytne príbytok pre našich 
krásnych spevavcov, ktorých tu máme navôkol neúrekom a svojou prítomnosťou ešte viac 
podčiarkujú krásu a užitočnosť tejto zelene? Koľko rokov trvá, kým vznikne malý či väčší park- 
priestor plný zelene? Múdre rozhodnutia našich poslancov prinášajú obyvateľom také hodnoty, 
akou je zachránený a obyvateľmi obľúbený nemocničný park! 
Vážené p. poslankyne, vážení p. poslanci, v mene detí, žiakov našej školy, všetkých 
zamestnancov, rodičov i obyvateľov mesta, ktorí nás podporili, vyslovujem presvedčenie, že 
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nedovolíte, aby sa tento priestor – učebňa v prírode, zelená oáza, zlikvidoval a na jeho mieste 
vyrástla akási viacpodlažná budova. Je mi ľúto, že práve tento priestor oslovil p. žiadateľa a že 
si ho vybral na miesto, kde by mala vyrásť budova. Pripomínam, že je to naozaj v tesnej 
blízkosti telocvične a ďalších častí areálu.   
Rozhodnutie je dnes o jeho ďalšom osude vo vašich rukách. Nikto iný, len Vy rozhodnete. 
Svojím rozhodnutím máte opäť šancu ukázať voličom, že svoju dôveru vložili do správnych 
rúk a volili múdrych a zodpovedných zástupcov, ktorí počúvajú hlas občanov a starajú sa, aby 
naše mesto bolo stále krajšie a zelenšie. Máte tiež jedinečnú šancu byť príkladom pre deti, 
mladú generáciu a ukázať im, že má zmysel starať sa o zeleň v našom meste, že každý môže 
svojím dielom prispieť k jej ochrane a v tomto prípade dokonca k jej záchrane a ďalšej 
existencii. 
Vážené p. poslankyne, vážení p. poslanci, vážení p. primátor, ďakujem, že ste si ma vypočuli. 
Veríme, že podporíte naše nesúhlasné stanovisko a tiež nesúhlasné stanoviská Rady školy 
a ostatných inštitúcií, ktoré ste počuli. Verím, že nebudete súhlasiť s prenájmom uvedeného 
pozemku za účelom podnikateľského zámeru výstavby viacpodlažnej budovy. Veríme, že túto 
zelenú oázu spoločným úsilím zachováme nielen pre súčasných žiakov a mladú generáciu, ale 
aj pre generáciu budúcich žiakov našej základnej školy.  
Srdečne Vás pozývam niekedy v budúcnosti, hoci aj počas leta, ktorí ste nemali možnosť, 
presvedčiť sa na vlastné oči, že naozaj sa nejedná o nejaký zanedbaný priestor a naozaj budeme 
veľmi radi, ak teda podporíte aj Vy všetci naše stanovisko, za čo vám teda veľmi pekne 
ďakujeme.  
 
Mgr. Jozef Belický 
- p. Benkovský, Vám sa ospravedlňujem, Vy ste prihlásený k petícii, takže týmto vystúpením 

sa diskusia končí na základe schváleného procedurálneho návrhu p. poslanca Andrášiho,   
- dávam teda hlasovať o uznesení tak, ako vám bolo predložené, tzn. poprosil by som 

každého, nech si pozrie to uznesenie, uznesenie nie je možné predložiť ako negatívne, že 
mestské zastupiteľstvo nesúhlasí, môže byť predložené len ako pozitívne; kto chce vysloviť 
nesúhlas, musí byť proti, nech sa páči, hlasujte,    

 
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 výstavbe bytov; zámer 
prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli 
a webovej stránke mesta 13. júna 2018, 

C. schvaľuje 
1. prenájom pozemku, parcely číslo 1030/27, záhrada o výmere 1 814 m2, vedeného na 

liste vlastníctva č. 8639; parcely číslo 1030/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
427 m2 a časť parcely číslo 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 230 m2, 
vedené na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa, v registri „C“ katastra 
nehnuteľností, v cene za pozemok zastavaný stavbou vo výške 5,975 Eur/m2/rok, pri 
výmere 672 m2, t.j. v sume 4 015,20 Eur/rok a v cene za pozemok slúžiaci dočasne ako 
zariadenie staveniska vo výške 0,165 Eur/m2/rok, pri výmere 1 799 m2, t.j. v sume 
296,84 Eur, spolu v sume 4 312,04 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre spoločnosť 
SATOMA, s.r.o., Jesenského 12/652, Šaľa, IČO: 36 361 020, s podmienkou v nájomnej 
zmluve na pozemok, že parkovanie bude riešené integráciou v rámci objektu, 
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2. vyňatie pozemku, parcely číslo 1030/27, záhrada, vedenom na liste vlastníctva č. 8639 
v katastrálnom území Šaľa, v registri „C“ katastra nehnuteľností, vo vlastníctve mesta 
Šaľa, zo Správy Základnej školy Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa.  

 
Prezentácia: 19 
Za:    0 
Proti:  19 
Zdržal sa:   0 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
 
 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Petícia za zamietnutie požiadavky na prenájom pozemku nachádzajúceho sa v areáli 

ZŠ J. C. Hronského na Krátkej ul. v Šali – za účelom podnikateľského zámeru 
(výstavba viacpodlažnej budovy - materiál číslo A 8/5/2018  

Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- k tomuto bodu by chcel vystúpiť z verejnosti p. Benkovský,  
 
Radovan Benkovský 
- vzhľadom na predchádzajúce hlasovanie je v tejto chvíli príspevok, ktorý som si pripravil, 

samozrejme bezpredmetný, ale jednu vec k tomu predsa len; tá petícia nebola organizovaná 
z dôvodu, že by chcela vyvolávať nejaké vášne, alebo podobne, práve naopak, ich upokojiť, 
aby všetky nejaké ustanovenia, ktoré sú k tomu, mala verejnosť na očiach a aby o nich 
vedela; možno taká malá inšpirácia, aká je veľká podpora verejnosti, čo sa týka zachovania 
nejakého zdravého životného prostredia, verzus investičné plány v meste, aby ste to mali 
vždy na zreteli, takže za toto vám vopred ďakujem,  

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

petíciu za zachovanie zelene, učebne v prírode a náučného chodníka v areáli  
ZŠ J. C. Hronského,  

B. berie na vedomie 
petíciu za zachovanie zelene, učebne v prírode a náučného chodníka v areáli  
ZŠ J. C. Hronského.  

 
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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ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie podali poslanci: Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár. 
 
Ústnu interpeláciu predniesli poslanci: 
 
Milena Veresová 
- moja interpelácia neviem ani či je presne interpeláciou, ale obrátili sa na mňa ohľadom 

nebezpečných odpadov, ktoré sú, lebo sú v starých domoch, vieme ako, predáva sa, kupuje 
sa, nájde sa v pivnici, ktoré sú tekuté a nie sypké a u nás na zbernom dvore ich nepreberajú, 
pretože nemôžu byť tekuté, musia byť sypké, alebo vysušené, musia byť nejakým spôsobom 
označené, chceli od nich, aby zistili, čo v tom je, takže je to také dosť komplikované;  
takže, či vieme prípadne niekde zistiť, akým spôsobom by vedeli občania takéto likvidovať 
a či sa to dá na náklady mesta, alebo či sa to dá v konkrétnych termínoch, aby sa vedeli 
pripraviť na to, jednoducho, aké sú podmienky, alebo či je to naozaj tak, že legislatíva to 
proste nepovoľuje a každý si to musí riešiť po svojom, lebo sa obávam, že v tomto prípade 
skončia v komunálnom odpade, takže ako nájsť ten spôsob a nejakým spôsobom mi 
odpovedať a potom to vzápätí aj zverejniť, aby občania vedeli, ako postupovať, ak majú 
doma takýto nebezpečný odpad, čo sú pesticídy, farby, riedidlá a všetko možné,  

 
Ing. Gabriela Braníková 
- je to vlastne agenda kolegyni Ing. Haládikovej, ale tým, že s ňou sedím, tak v tomto týždni 

sa vyskytol takýto problém, že vlastne niekto zobral na zberový dvor, ale do firmy SPEKO 
Šaľa, s.r.o. nejaké fľaše, ktoré neboli označené; ono nestačí, že si to niekto myslí, že tam je 
Novozir napríklad a že to označí nálepkou a ručne to tam napíše, musí to byť buď pôvodná 
nálepka, musí byť identifikovateľné, čo v tej nádobe bolo a potom sa to dá riešiť; musia to 
vedieť identifikovať, lebo každý ten odpad spadá podľa katalógu odpadov do určitej oblasti 
a oni potom riešia, ako sa to bude likvidovať a keď sa nevie, čo tam je,   

 
Milena Veresová 
- to nie je možné, lebo ja keď kúpim starý dom a dole sú fľaše, tak ja jednoducho nemám 

odkiaľ zistiť ani zobrať ten starý obal, tak čo to mám hodiť do koša? 
 
Ing. Gabriela Braníková 
- ona to bude riešiť, určite sa nájde nejaký spôsob, lebo toto sa vyskytlo teraz, tento týždeň 

s tým rodinným domom,  
 
Milena Veresová 
- tento konkrétny som už vyriešila, alebo som zohnala niekoho, kto to zoberie, po známosti 

do Nitry, ale to je ten jeden a čo tie ostatné; toto odporúčanie pre občana znamená, že hodím 
to do koša, nebudem sa tým zaoberať, lebo nemám jednoducho celé týždne čas to riešiť, 
alebo to zobrať na Duslo, nech mi to niekto otvorí a rozoberie, jednoducho to nemôžeme 
očakávať,  

 
Ing. Gabriela Braníková 
- máte pravdu, určite Vám písomne odpovie a určite sa hľadá spôsob, ako,  
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Mgr. Július Morávek 
- pomaly pred rokom bola časť trafostanice v priestoroch bývalého mlyna vyhlásená za 

národnú technickú pamiatku; v krátkom čase po zverejnení tohto výsledku rokovania sme 
upozorňovali na to, že na tej budove je reklama, že budova nie je opatrená označením, že je 
to kultúrno technická pamiatka a ten stav pretrváva aj teraz; komisia kultúry a cestovného 
ruchu prerokovávala tento problém a odporúčame riešenie, ale aj novelizáciu Všeobecne 
záväzného nariadenia o pamätihodnostiach, pretože v tej je už veľa nepresností, neúplností 
a situácia reálna je dnes iná ako je vo všeobecne záväznom nariadení uvedené; čiže tu by 
sme poprosili o zjednanie nápravy, aby aj verejnosť vedela, že je to kultúrna pamiatka a tá 
reklama, ktorá je tam uvedená z tej reklamnej agentúry, aby odtiaľ bola odstránená,  

- Domov dôchodcov nový, tam sú terasy na jednotlivých pavilónoch, poprosili ma viacerí 
ubytovaní z Domova dôchodcov, že tie terasy sú v podstate nefunkčné, že to praská, čo mi 
potvrdila dnes p. riaditeľka; aké bude riešenie tejto situácie, či sa to dá ešte v rámci 
reklamácie, alebo podobne riešiť, lebo nie, že zakázaný je tam vstup, ale neodporúča sa, 
aby tam ľudia na tie terasy chodili,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- odpovieme písomne na obe interpelácie, ale k tej druhej chcem povedať, že pochybujem, 

že sme schopní toto vyreklamovať, všetci vieme, ako prebiehal proces výstavby, budeme 
sa o to snažiť, ale jednoducho so spoločnosťou EURO - BUILDING, a.s., ktorá bola vybratá 
vtedy ako dodávateľ tejto stavby, sa komunikuje mimoriadne ťažko, nehovoriac o tom, že 
oni záruky ošetrili tak, že za to zodpovedá úplne iná spoločnosť, ktorá bola ich 
subdodávateľom; pokúsime sa to riešiť, ale nie som si úplne istý, či sa to bude dať formou 
reklamácie; jedine, že by sme to možno z vlastných zdrojov opravili a pošleme tam niekoho 
na posúdenie toho technického stavu, že čo sa s tým dá spraviť a potom Ťa budeme 
informovať aj písomne,       

 
Mgr. Július Morávek 
- ešte poznámka k tomu, že ak to praská a hrozí zatečenie cez tie praskliny,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- to woodlocková dlažba na tých terasách, tam sa nechodí po dlažbe, ale na tom je urobený 

rošt a na tom je uložená taká woodlocková dlažba, čiže tam nemôže nikto vidieť, či praská 
podlaha pod tým, ak aj niečo praská, tak tá povrchová doska,    

 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- dávnejšie sme dostali k dispozícii pekný projekt predstaničného námestia s parkoviskami; 

chcel by som sa opýtať, v akom stave je táto situácia,   
 
Mgr. Jozef Belický 
- to nebol projekt, ale štúdia, momentálne je pripravený návrh na zadanie vypracovania 

projektovej dokumentácie, máme už na to aj nejaké cenové ponuky, projektovú 
dokumentáciu pre územné konanie a vydanie územného rozhodnutia absolvujeme určite 
ešte v tomto roku, teda vydanie územného rozhodnutia neviem, ale žiadosť určite áno ešte 
v tomto roku s tým, že čakáme na druhú výzvu v cyklotrasách, z ktorej je možné financovať 
tento projekt, ako integrovaný bod dopravy, máme záujem sa o to uchádzať, ale na to 
pravdepodobne, keď aj vyjde výzva, budú chcieť, aby sme mali právoplatné stavebné 
povolenie; stavebné povolenie, keď je vydané územné rozhodnutie, sa dá docieliť 
povedzme za tri mesiace, ale bez územného rozhodnutia ten proces môže trvať aj rok, čiže 
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my sa pripravujeme na to tak, že teraz zadáme rozpracovanie tohto projektu do 
dokumentácie pre územné rozhodnutie, alebo pre územné konanie a keď budeme mať 
vydané územné rozhodnutie, tak predpokladáme, že to sa stretne s časom, keď bude druhá 
výzva pre cyklotrasy; máme záujem toto financovať z tohto projektu, ale budeme musieť 
mať spravené ... (nedokončená veta); teraz už hovorím, už sú cenové ponuky, 
predpokladám, že v júli bude určite zadaná objednávka na vypracovanie projektovej 
dokumentácie k tejto štúdii,  

 
 
Miloš Rehák 
- chcel by som len poďakovať v mene občanov mestskej časti za vybudovanie pekného 

chodníka v cintoríne vo Veči, ďakujem,  
 
 
Ing. Peter Andráši 
- chcel by som sa spýtať, ako je to s tou reklamáciou na ulici Komenského, kde sa tá cesta 

začína už čoraz viac rozpadávať,  
- opäť by som chcel apelovať na to, že všetci vidíme ten most, priznám sa, že už sme mali 

pripravené rôzne akcie, ale prišlo nám to trošku trápne; naozaj sa nedá normálne cez 
právnikov zažalovať tá Slovenská správa ciest, že zanedbávajú povinnosť správy všeobecne 
prospešného majetku, alebo ja neviem, lebo teraz to opravili, samozrejme, polku nechali, 
všetci sa po tom vozíme, vidíte ako to opravili, opravujú to, ako keby to bola stavba 
Eiffelovej veže, toľko to trvá a takto to pôjde podľa mňa dokola, robia si z nás úplne bláznov 
a raz nám zavrú most a som zvedavý, čo sa bude diať, kto to zaplatí atď.; normálne nech sa 
s tým zaoberá polícia, alebo prokurátor,  

- tretia vec nie je interpelácia, chcel som len tlmočiť poďakovanie občanov Gabike 
Braníkovej, že im vyriešila dreviny, ktoré už ohrozovali majetok a jednak možno aj ľudí,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- to oznámenie môže urobiť ktorýkoľvek občan, na to netreba, aby to podávala inštitúcia ako 

mesto a zvlášť v trestnom konaní, tam je to principiálne jedno, kto ho podal,  
 
Miroslav Políček 
- ku Komenského ulici, začiatkom roka 2018 bolo osobné stretnutie so zástupcom 

zhotoviteľa rekonštrukcie ulice Komenského, ktorú rekonštruovala firma CESTY NITRA, 
a.s., jednoducho na mieste bolo zistené, že áno, robí sa tam rozpad sieťový v strede vozovky 
na niektorých miestach, dohodli sme sa na tom, že bude sa to reklamačne riešiť, vtedy mi 
bolo prisľúbené, že to bude apríl, nakoniec z toho nebolo nič, znova som ich kontaktoval, 
povedali mi, aby som to zmeral, koľko toho je, aby si to oni vedeli pripraviť; zmerali sme 
to, poslali sme im to aj s tými výmerami, zhruba dva týždne dozadu som ich kontaktoval 
telefonicky, že čo sa deje, povedali, že sú kapacitne vyťažení momentálne v Jaguari, 
jednoducho mňa to nezaujímalo, tak som im povedal, že akákoľvek súťaž momentálne, čo 
sa obstaráva v meste ohľadom ciest, tak nech sa ani nehlásia; povedali, že sa budú snažiť 
čo najskôr a jedna vec je, tá cesta je zjazdná, nie sú tam nejaké závady, len vyzerá to zle, 
by som povedal na to, že to je nová cesta; čo najbližšie vás budem telefonicky, alebo osobne 
kontaktovať,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- snažíme sa tú reklamáciu vyriešiť, naozaj je to s nimi ťažko, ale riadne sme absolvovali 

reklamačné konanie, predpokladám, že tá zmluva hovorí aj o nejakých sankciách, ak nie sú 
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v reklamáciách odstránené včas závady, pozrieme sa na to ešte raz; veril som v to, že 
normálny dodávateľ ako CESTY NITRA, a.s., lebo to nie je firma s tromi lopatami 
a miešačkou, že je schopná reklamáciu vybaviť primerane tomu, na čo je zacielená,  

 
Ing. Peter Andráši 
- presne to, lebo v Jaguari by boli na druhý deň,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- veď to je jasné,  
 
Ing. Peter Andráši 
- to je presne to a pokiaľ to nie je nejako v zmluve uvedené, že zo zákona je reklamácia asi 

30 dní, samozrejme berieme ohľad na počasie, to je jedna vec, zas cesta zjazdná nezjazdná, 
ona bude čoraz horšia, lebo zjazdná je aj Jesenského trebárs, neargumentujme takto, ale 
v každom prípade, ak sú tam nejaké sankcie, tak s tým treba začať a to by nemal robiť 
občan, ale fuknúť ich cez nejaký kontrolný orgán a ideme,  

 
Miroslav Políček 
- z mojej strany sankcie budú tak, že mesto ešte bude robiť veľa ciest v budúcnosti 

a jednoducho to bude sankcia, že nám nevyhoveli, takže automaticky ju môžeme uložiť,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- určite to budeme mať ako referenciu, ale to nestačí, tú cestu treba spraviť, ale oni sa 

nebránili tomu, že to spravia, len keď budú mať voľné kapacity,  
 
Ing. Peter Andráši 
- oni sa tomu môžu nebrániť aj roky.                          
 
 

ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Ústna informácia o stave bezpečnosti v meste a v okrese Šaľa - bod číslo A 1/5/2018  

Predložil mjr. Ing. Marián Slatina, zástupca riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Šali 
 
mjr. Ing. Marián Slatina  
Čo sa týka ústnej informácie o stave bezpečnosti v meste Šaľa a v okrese Šaľa, tak v krátkosti 
by som chcel predniesť túto správu.    
Vývoj trestnej činnosti v služobnom obvode Okresného riaditeľstva PZ v Šali v  období od  
01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 možno skonštatovať, že bolo spáchaných 263 trestných činov,  
z ktorých 169 skutkov bolo objasnených, čo činí 64,25 % objasnenosti. Z toho počtu bolo 61 
skutkov spáchaných na ulici, kde bolo objasnených 40 skutkov, čo predstavuje 66,57 % 
objasnenosti, oproti roku 2016, čím došlo k výraznému zlepšeniu objasnenosti a to až  
o 9,25 %. Z tohto počtu najviac trestných činov bolo zaznamenaných v sobotu a nedeľu a to 
v rozmedzí hodín od 14.00 hod. do 22.00 hod. Z celkového počtu 263 skutkov bolo násilných 
skutkov 28 spadajúcich do násilnej kriminality, v mravnostnej kriminalite boli zaznamenané 3 
skutky, krádeže vlámaním bolo riešených 24 vecí, krádeže boli v počte 45 vecí, medzi ostatnú 
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kriminalitu boli evidované 2 veci, zostávajúca kriminalita bola v počte 17 a ostatná kriminalita 
v počte 144 skutkov. 
Násilná kriminalita v služobnom obvode OO PZ Šaľa 
Vražda v roku 2017 zaznamenaná nebola, lúpeží bolo 9 z toho bolo 5 objasnených, úmyselné 
ublíženie na zdraví 11 skutkov z toho 8 objasnených. Ako už dobre viete, podarilo sa nám 
objasniť aj bankovú lúpež na ul. Hlavnej, kedy k objasneniu tohto prípadu veľmi prospel aj 
kamerový systém zriadený v meste Šaľa, nakoľko operatíva vychádzala z takých informácií, že 
dokázala zmapovať celú túto ich trasu, že ako tam prišli, ako odchádzali, dokonca aj na akom 
vozidle odišli a potom kriminálna polícia sa spojila dokonca aj s interpolom, kde bolo zistené, 
že títo dvaja páchatelia, ktorí vykradli túto banku, vykradli tak isto aj v Nemecku aj 
v Slovinsku, kde boli nakoniec aj zadržaní. Tento kamerový systém je veľké plus, odporučil by 
som ho ešte rozšíriť a hlavne skvalitniť. Naozaj máme niekedy problém s tým, že je kamerový 
záznam, ale žiaľ bohu tá kvalita nie je niekedy taká na požadovanej úrovni, ako by sme si 
predstavovali. Ďalej sa nám podarila objasniť aj lúpež, ktorá bola v Herni Admiral na ulici 
Dolnej, tam nám tiež pomohol kamerový systém, kedy bolo zistené, že na akom vozidle mali 
odísť a potom sa kriminálke podarilo stotožniť páchateľa, ktorého potom následne zadržali.    
Na úseku majetkovej kriminality bolo 90 prípadov z toho bolo objasnených 42. Tu možno 
vyzdvihnúť prácu policajtov kriminálne polície, kedy sme mali sériu vlámačiek do rodinných 
domov v roku 2017 a tam naozaj operatívne aj na základe zistených stôp sa nám podarilo 
stotožniť jednu osobu, ktorá bola následne väzobne stíhaná a následne aj poklesla týmto pádom 
trestná činnosť v tomto smere.   
Krádeže motorových vozidiel v roku 2017 
Boli zaznamenané 2 prípady krádeže motorových vozidiel. Oproti vlaňajšiemu roku to je 
rapídny pokles. Dúfam, že tento trend bude pokračovať aj ďalej.   
Drogová trestná činnosť 
Boli zaznamenané 2 prípady závažnej drogovej trestnej činnosti, ktoré boli po operatívnom 
preverovaní realizované vyšetrovateľom oddelenia vyšetrovania OKP v Šali. Všetky prípady 
boli objasnené a páchateľom boli vznesené obvinenia a boli vzatí do väzby. Uvedeným 
páchateľom hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na 5 až 12 rokov.  
V služobnom obvode OO PZ Šaľa bol celkový nápad 583 priestupkov v roku 2017. Z tohto 
celkového počtu bolo majetkových priestupkov 131 čo predstavuje o 64 menej ako v roku 2016, 
priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu bolo spáchaných 79 čo predstavuje o 4 menej 
ako v roku 2016, priestupkov proti verejnému poriadku bolo spáchaných 19 čo predstavuje o 8 
menej ako v roku 2016, priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti v cestnej premávke bolo 
spáchaných 354 čo predstavuje o 157 menej ako v roku 2016. Z tohto možno konštatovať, že 
v celom portfóliu týchto priestupkov je klesajúca tendencia. Na margo týchto vecí by som chcel 
upozorniť na jednu vec, krádež bicyklov, čo niektorí ľudia vnímajú veľmi citlivo. V roku 2017 
bolo ukradnutých 36 bicyklov a od januára 2018 do 31. 05. 2018 boli ukradnuté 4 bicykle čo 
možno pripísať aj preventívnej činnosti mestskej polície s označovaním bicyklov pomocou 
aplikácie DNA technológie.   
Verejné zhromaždenia a športové podujatia 
Verejný poriadok bol zabezpečený v hodnotenom období v spolupráci s mestskou políciou. Pri 
kultúrnych podujatiach väčšieho rozsahu odbor poriadkovej polície v prípade potreby (nakoľko 
je u nás enormný podstav ako aj v Nitrianskom aj Trnavskom kraji) žiada o posilnenie výkonu 
služby inými súčasťami s hliadkami Pohotovostnej motorizovanej jednotky z Nitry alebo 
z Komárna. Sem tam nám vypomôžu aj psovodi z Nových Zámkov, z obvodného z Vlčian, 
z Močenku, snažíme sa tieto väčšie kultúrne podujatia pokryť čo najväčším počtom policajtov 
a týmto nám nesmierne pomáhajú aj okolité dediny a samozrejme aj mestská polícia. Aj počas 
konania jarmoku navýšila počet policajtov nad rámec, takže nebol zaznamenaný žiadny 
problém, čo sa týka verejného poriadku počas týchto dní.   
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Spolupráca s mestom Šaľa 
Obvodné oddelenie PZ v Šali bolo zo strany mesta požiadané o vykonanie zvýšeného dohľadu 
nad bezpečnosťou a plynulosťou v cestnej premávke na ul. Komenského v Šali čo bolo 
realizované tým spôsobom, že na túto ulicu boli velené hliadky vo zvýšenej miere a túto 
informáciu sme odovzdali aj okresnému dopravnému inšpektorátu,  ktorý sa touto vecou bude 
zaoberať a dúfam, že dôjde k spokojnosti.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- ja som sa práve tešil na tú poslednú vetu o tej ulici Komenského, ten závodný okruh, čo 

máme v meste Komenského a Fraňa Kráľa; prichytili nejakého páchateľa, alebo tam vôbec 
nemerali, lebo zvýšené hliadky to až tak moc nepostihnú, to Vám garantujem, cením si to, 
ale to nepostihnú,  
 

mjr. Ing. Marián Slatina  
- s týmto ja súhlasím, len ja som zástupca na odbore poriadkovej polície, takže túto 

informáciu som posunul na Okresný dopravný inšpektorát, oni majú ramer, povedali, že sa 
tomu budú venovať, takže, čo sa týka výslednej ich činnosti, to Vám teraz neviem povedať, 
ako to dopadlo,  

 
Ing. Peter Andráši 
- túto informáciu som mal prisľúbenú z minulého zastupiteľstva, takže keď nie ste 

kompetentný, tak v pohode,  
- ešte by som mal jednu vec k parkovaniu, viem, že je málo tých parkovacích, každému z nás 

sa podarí na nejakom vyhradenom, vyznačenom a pokiaľ je ten šofér v aute, tak sa až tak 
nič nejede, niekto naňho zatrúbi, odcúva, ale už keď sa parkuje na prechodoch a hlavne, 
keď sa parkuje na výjazdoch, kde vôbec je ťažké vyjsť na ulicu, nie ešte keď človek nevidí, 
lebo tam stojí, tri metre, na to je nejaký zákon predpokladám, to by bolo možno tiež si dať 
do takého hľadáčika, pretože tam dôjde len k nešťastiu, tam sa vytrčí matka s deckom, aby 
mohla vyjsť a prejde ju hocičo veľké; tá doprava je neutešená v Šali a ešte, keď si to sami 
sťažujeme do tej križovatky, lebo zákon hovorí, že máme mať náležitý rozhľad atď., to je 
bez šance, aj v polke pripájacích ciest na tie hlavné ťahy sú ľudia absolútne bez šance, vôbec 
vyjsť nejako bezpečne, idú na náhodu, poprípade niekto kývne, to je celé; možno, keď 
niekto bude mať chuť a čas, nejaký dopravný inžinier, keby si prebehol tú Šaľu možno aj 
so zástupcami mesta, ktorí majú na starosti zeleň a podobné, častokrát výhľad, nie autá, ale 
zeleň atď., možno to by bolo dobré prebehnúť a bude to na všeobecný prospech všetkým,  

 
mjr. Ing. Marián Slatina  
- môžem túto informáciu posunúť na dopravný inšpektorát,  
 
Ing. Róbert Andráši 
- mňa občania poprosili a chcel by som Vás poprosiť, aby ste tlmočili ďalej o zvýšenie týchto 

hliadok na meranie tej rýchlosti, pretože už pomaly každá ulica chce dať spomaľovače; 
keďže aj prechod pre chodcov sme aj na Nešporovu žiadali a nedá sa tam nikde dať, tak 
spomaľovače, spomaľovače, ale občania hovoria, že meraním tej rýchlosti tí vodiči budú 
nejako viac dávať pozor na tú bezpečnosť; takto vedia, že nie sú tie hliadky, hovorím hlavne 
o bočných uliciach ako v starej časti Veča, o tej Nitrianskej, si to tade skracujú, tak 
z opačnej strany zo stanice cez Švermovu až cez tú Hlbokú, Hornú a Nešporovu, že aj tam 
dať tie hliadky nejakým spôsobom častejšie, lebo rýchlo jazdia a ohrozujú občanov,       
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mjr. Ing. Marián Slatina  
- takisto, my ramer nemáme, ale budem tlmočiť okresnému dopravnému inšpektorátu.  
 
 
2. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/5/2018  
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- mám len otázku, či v uznesení má, alebo nemá byť uvedený splátkový kalendár, lebo tam 

ide o spor o splátkový kalendár,  
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- áno,    
 
Mgr. Július Morávek 
- pretože v stanovisku mestského úradu iba s podmienkami schválenými uznesením 

mestského zastupiteľstva, tam nie je napísané, že áno, alebo nie,  
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- áno, má byť uvedený, ten § 5c) v Zásadách obsahuje ustanovenia, ktoré môže schváliť 

mestské zastupiteľstvo; je tam ten bod 1 písm. f), ktorý hovorí splátkový kalendár, keďže 
nie pri každom schvaľovaní je schválený aj splátkový kalendár je zrejmé a jasné, že 
splátkový kalendár, ak schváli mestské zastupiteľstvo, má byť zakomponovaný v zmluve; 
je to aj vo vysvetlivke p. vedúcej oddelenia uvedené, je to zdôvodnené z našej strany, prečo 
sa nebrala do úvahy táto vysvetlivka; v predošlých rokoch už bol takýto prípad, že sa 
prevádzal majetok, schválený bol prevod majetku so splátkovým kalendárom a bol 
schválený splátkový kalendár uznesením mestského zastupiteľstva,  

 
Mgr. Július Morávek 
- áno, pretože v tom spornom prípade tam je myslím 24 splátok uvedených, ak si dobre 

pamätám v materiáli,  
 

Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- áno,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali, schválených v r. 2017 
a 2018,  

B. berie na vedomie  
správu z kontroly plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali, schválených v r. 2017 
a 2018.  
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Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2018 - 

materiál číslo A 3/5/2018  
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 II. polrok 2018,  
B. schvaľuje  

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2018. 
 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 4/5/2018  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- chcel by som sa tak okrajovo k tomu uzneseniu o tých detských jasliach, ono to súvisí 

možno viac s rozpočtom ako k sledovaniu toho uznesenia, ale už viackrát sa v podstate 
dozvedáme, alebo je skutočnosť, že keď aj budú výzvy na tie detské jasle, čo predpokladám, 
že projekty máme nejaké pripravené k tomu, tak či tak pokiaľ som dobre pochopil, sú to aj 
z komisie, sú to na rekonštrukciu, nie na vybavenie a zaznela tam požiadavka, teda 
samozrejme z radov neposlaneckých členov komisie, či by nebolo možné v súvislosti 
s týmto a samozrejme aj budúcim rozpočtom sa pozrieť na nejakú čiastku, ktorá by 
umožnila v podstate výmenu zariadenia, tú takú najpotrebnejšiu, skrinky, postele atď., aby 
to bolo teda; o tom sme sa už rozprávali, myslím si, že pred rokom, keď sme riešili OSS, 
netýka sa to úplne na 100 % tohto bodu, len to dávam na zreteľ,        

 
Ing. Jana Nitrayová 
- pokúsime sa Vám dať v septembri bližšiu informáciu, ale pamätám si toto, čo odznelo na 

ekonomickej komisii,    
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Ing. Peter Andráši 
- ja len pre zdôraznenie,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

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

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. 
 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 06. 2018 - materiál 

číslo A 5/5/2018  
Predložila Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- mám dva dotazy, jeden je tá kancelária prvého kontaktu klientske centrum a kuchynka 

budovy mestského úradu; to znamená, že oni sa prihlásili do súťaže podľa toho, ako bude 
rekonštrukcia a oni by to mali zariadiť, tak mám tomu rozumieť?  

 
Mgr. Jozef Belický 
- to je samostatné obstarávanie pre klientske centrum a kuchynku, pretože to nie je súčasťou 

rekonštrukcie budovy, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- dobre a to ďalšie pod tým, odvodnenie, oprava a výmena uličných vpustí na mestskej 

komunikácií v meste Šaľa; chcem sa len opýtať, vodárne a kanalizácie, to nie je ich 
povinnosťou tieto vpuste čistiť a opravovať? 

 
Mgr. Jozef Belický 
- pri odovzdávaní majetku Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti a.s. zostali v majetku 

mesta Šaľa rozvody kanalizačné s vpusťami a so všetkým v hodnote približne 1,5 miliardy 
korún vtedy; toto zostalo v majetku, dodnes to vlastníme; nie je spôsob, keďže na základe 
odovzdaného majetku boli vyčíslené podiely Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti 
a.s., nie je spôsob, my sme sa už toho chceli zbaviť, zoberte si to, ale oni to nechcú prevziať; 
je to náš majetok, ošetrujeme ho my do dnešného dňa, tú kanalizáciu, akurát peniaze 
inkasuje niekto iný, takto je to bohužiaľ zo zákona, že oni to užívajú, inkasujú za to peniaze, 
opravy vykonávame my, lebo je to náš majetok,     
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MUDr. Jozef Grell 
- dobre, ale my máme nejakú účasť v tej vodárenskej kanalizácií,  
  
Mgr. Jozef Belický 
- áno, tá je vypočítaná z toho, čo sme odovzdali a zostalo nám za 1,5 miliardy korún v čase, 

keď sa to odovzdávalo a to je dodnes v našom majetku,    
 
MUDr. Jozef Grell 
- koľko tam máme percent? 
 
Mgr. Jozef Belický 
- 3,40 voľakoľko,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- a tomu mám rozumieť tak, že teraz nové cesty, ktoré sa tu vybudujú v rámci výstavby 

nových sídlisk, tam tiež budú kanalizačné vpuste atď. a dostaneme, čo ja viem cestu 
a chodníky a my sa budeme musieť starať o to?  

 
Mgr. Jozef Belický 
- nie, tieto odovzdávame všetky už, ale v čase odovzdania nám zostal majetok národného 

výboru (kanalizačné rozvody), ktorý ... (nedokončená veta),  
 
MUDr. Jozef Grell 
- a vieme, ktoré sú to? 
 
Mgr. Jozef Belický 
- samozrejme, že vieme, však to je identifikovaný majetok, už sme im to ponúkli, aby si to 

zobrali; tiež mi to príde zábavné, ale je to tak,  
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- k tým zákazkám s nízkou hodnotou, čo sa týka „prieskum parkovania“ a čo sa týka 

„dopravný prieskum smerovania dopravy“; to je súčasťou toho generelu? takto je to 
rozčlenené?  

 
Mgr. Jozef Belický 
- áno, je to rozčlenené, lebo je to na viac rokov,  
 
Ing. Peter Andráši  
- lebo mi to pripadalo, nemal som vedomosť, takže, aby to nebolo zdvojené,   
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo     

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 06. 2018, 
B. berie na vedomie 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 15. 06. 2018. 
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Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za  

rok 2017 - materiál číslo A 6/5/2018  
Predložil Ing. František Botka, vedúci MsKS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- neviem, či mám chváliť mestské kultúrne stredisko, že šetrí, ja si myslím, že na kultúre 

neviem, či sa dá šetriť a zarábať, ale myslím, že nie je to prvým poslaním mestského 
kultúrneho strediska, aby šetrilo peniaze teraz v rozpočte, ktoré aj tak dostáva z rôznych 
dotácií, ale ja mám k inému trošku výhrady; bohužiaľ tieto mestské dni, ktoré aj teraz 
uplynuli, boli v piatok a v sobotu, bohužiaľ s takým dešpektom pozerám na to, že ak by ste 
išli niektorí na galantské dni, bol som tam niekoľkokrát a ani len troškou, takým tým 
životom a neviem ako by som to nazval, tou kvalitou sa nemôžeme Galante priblížiť; 
myslím, že nie je hanba, keď niekde niečo dobre robia, aby sme sa tam išli pozrieť a niektoré 
veci aj u nás organizovali tak, ako to oni majú; jednak oni majú na to vhodnejšie prostredie, 
lebo majú tam ten krásny park a neogotický kaštieľ, kde veľmi dobre im tam zapadá, 
niektoré akcie, ktoré tam organizujú; my asi také niečo nemáme, na druhej strane myslím, 
že tá  prestavba amfiteátra sa nám celkom dobre podarila a je to dobre zakomponované do 
tohto centra; na druhej strane viem, že ten mestský kaštieľ je v správe Ministerstva vnútra 
a že tam s tým je problém, ale ja neviem, či by sa nedalo s nimi dohodnúť, že aspoň na tieto 
oslavné dni proste mesta to bolo sprístupnené; už jeden rok sa nám to podarilo a tu snáď by 
sa dalo viac toho spraviť; možno nezdieľate môj názor, ale ja mám z tohto také nedobré 
pocity, že tá Galanta to robí roky rokúce na inej úrovni,  

 
Ing. Michael Angelov – faktická poznámka 
- čo sa týka tých trhov v Galante a v Šali, podľa mňa rozdiel je v tom, že do Galanty sa 

schádzajú ľudia z celého okresu, čo je sto tisícový okres a tu ja mám pocit, že v Šali sme tu 
vlastne len my zo Šale, že ani neprídu z Močenku, z Diakoviec a tak, že u nás sú tie 
slávnosti ako keby mestské a v Galante sú akože celookresné, čo súvisí s tradíciou, 
s históriou samozrejme, takže možno tá myšlienka by bola, že možno sa zamyslieť nad tým, 
neviem či to je možné, pritiahnuť sem ľudí aj z okresu, pravdepodobne to treba viac 
propagovať aj tam, možno zainvestovať jednorazovo a nejako pritiahnuť viac vecí, keď už 
prídu z okresu, aby to fungovalo, ale to je len moja poznámka, neviem to takto povedať 
z hlavy, ako by sa to dalo zlepšiť, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- len pre informáciu, rovnaký deň sa konali dva obecné dni, v dvoch obciach nášho okresu,  

v Tešedíkove a mám pocit, že v Trnovci alebo v Diakovciach, lebo som bol pozvaný na dve 
miesta ešte a tí starostovia sem neprišli; bol tu starosta Močenku, z Trnovca tu bol, takže 
oni nemali, ale v Diakovciach boli podľa mňa vtedy, 
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Róbert Tölgyesi 
- v Diakovciach teraz budú,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- pardon Vlčany, takže oni mali tiež oslavu svojich dní, takže preto aj tí ľudia sem neprídu, 

lebo majú vo svojej obci tiež obecné dni,  
 
Ing. František Botka 
- p. poslanec položil otázku, zároveň na ňu aj odpovedal, bohužiaľ náš problém je práve 

v tom, čo si povedal, že u nás sa to jednoducho nedá urobiť na jednom mieste; videli ste, že 
sme museli postaviť stage aj pred okresným úradom kde bola časť programu, potom sa to 
presúvalo na amfiteáter; čo sa týka kvality programu, ja si myslím, že je minimálne na takej 
úrovni, ako galantská, keď tam bol večer tak tam pomaly nebolo miesto na státie; 
samozrejme možno Galanta a okolie je zaujímavejšie pre iných vystupujúcich, ja si myslím, 
že v piatok aj v sobotu bol amfiteáter vypredaný na tie nosné programy a fakt ten najväčší 
problém je to; keby sa to dalo všetko sústrediť aj tie predajné stánky všetko okolo amfiteátra 
a okolo kaštieľa, tak by to bolo určite také kompaktnejšie,    

 
MUDr. Jozef Grell 
- aj v Galante to robia na troch miestach, amfiteáter, kaštieľ a ešte pešia zóna; ja by som to 

až tak nevidel, ale ja si myslím, že treba naozaj nad tým porozmýšľať,  
 
Ing. Marián Krištof 
- ja by som k tomuto materiálu v podstate pripomienky nemal, len by som chcel upozorniť  

p. vedúceho mestského kultúrneho strediska, že okrem akcií sú aj plnenia uznesení, tak pre 
ďalšie obdobie, aby boli včas tieto uznesenia plnené,   

 
Mgr. Július Morávek 
- niekoľko poznámok k správe, ale aj mimo správy, pokiaľ sa týka ku kaštieľu, celé kultúrne 

leto, všetky podujatia budú na nádvorí kaštieľa, už je vonku buletin, kde sú rôzne typy 
programov, ale bude to v kaštieli; problém rozšírenia činnosti kultúry v kaštieli je zložité 
a chápem p. riaditeľku archívu, pretože je to štátny archív; ak sa tam niečo stane, zničíme 
históriu; oni majú veľmi prísne pravidlá na používanie priestorov, lebo je to objekt 
Ministerstva vnútra to je jedna vec; ďalej by som chcel oceniť aj z pohľadu obyvateľov dva 
veľké programy; aj šaliansky jarmok, ale aj Večianske slávnosti, len pri konzultáciách 
s domom kultúry  aj v komisii sme skonštatovali, že ten priestor pred Tescom vo večerných 
hodinách nie je najvhodnejší, tam je veľké množstvo ľudí, je to pri plnej prevádzke Tesca 
a z každej strany je komunikácia; odporúčali sme iný priestor, ak to bude možné, dať to do 
priestoru futbalového štadióna, najmä ten večerný program; ďalej by som chcel vyzdvihnúť 
ešte to, čo sa tu nespomínalo v mestskom kultúrnom stredisku; my máme v Šali, ja ich 
nazývam kultúrni dobrovoľníci, my tu máme desiatky talentovaných ľudí, od najmladších 
až po kategóriu seniorov, ktorí sa podieľajú na tvorbe miestnej kultúry, výtvarníci, maliari, 
fotografi, divadelníci atď. by som mohol menovať, to znamená posledný príklad, ak sme 
tam teraz boli, to čo k 50. výročiu Centra voľného času robilo muzikálové predstavenie 
Pinokia, to bolo vyslovene na profesionálnej úrovni až na to, že to trochu treba skrátiť, ale 
oni stým súhlasia, skrátia to; v septembri to už pôjde v upravenej verzii, len Alenka 
Demková sa desila, keď jej to Valo Kozaňák začal škrtať, že to musí byť kratšie, 

- ďalej čo Šaľu postráda, tu bola spomínaná Galanta alebo Sereď, Šaľa stále nemá dokončenú 
kultúrnu infraštruktúru; v porovnaní aj s tými mestami, my nemáme ako galériu, suplujú to 
iné veci, nemáme miestne, alebo regionálne múzeum a čo postrádame, stále je to turisticko-
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informačná kancelária; tzn. propagácia týchto vecí navonok a tých podujatí, ktoré si 
uvádzal, tých 195 s tou návštevnosťou, ja by som ešte dal tam ten index, tých rôznych 
organizácií, záujmových skupín, občianskych združení, neziskových organizácií, pretože tu 
je toho naozaj veľké množstvo; ak som si čítal aj hodnotenie PHSR dotazníkovú akciu, 
o chvíľu k tomu prídeme, tam ľudia požadujú ešte naviac; ja hovorím, my tu máme veľa 
podujatí, niekedy presýtenosť podujatí, že v krátkom časovom intervale, cez víkend 
napríklad, je toľko podujatí, že tí ľudia pokiaľ netrpia schizofréniou, tak sa nemôže všade 
zúčastniť; postrádame napríklad aj to, že v porovnaní s tými inými mestami, u nás sa nikto 
nevenuje etnografii, to znamená histórii, výskumu a týchto vecí, pretože ľudia nám 
odchádzajú, odchádzajú navždy, tí pamätníci veľa vedia a potom to už nemá kto spracovať; 
čiže do budúcnosti Mestského kultúrneho strediska by mal byť jeden pracovník, ktorý by 
sa venoval etnografii; boľavý problém ktorý tu máme, je technický a prevádzkový stav 
domu kultúry; v dotazníkovej akcii PHSR ľudia na to poukazovali, že nevyzerá to naozaj 
dobre; dovolím si povedať, že najhoršie vyzerajúca budova, ktorá je dnes na území mesta 
je fasáda a tieto problémy, ktoré s domom kultúry súvisia; viem, že dom kultúry, ani mesto 
za to momentálne nemôže, pýta to veľké peniaze, ale treba to opakovať, treba sa k tomu 
vracať, aby aj ten stánok bol dôstojnejší, ako je teraz; ďakujem za činnosť, ktorú robíte, od 
Základných škôl, umeleckých škôl, Centra voľného času, atď., to je celý komplex, kto sa 
v tom pohybuje vie, koľko je to náročnej a dobrej práce v prospech všetkých ľudí tohto 
mesta; ďakujem domu kultúry aj ostatným strediskám Večierke aj Spoločenskému domu 
Veča za to, že takej širokej palete sa tá činnosť na našom území deje,  

 
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka 
- ja by som len chcel zareagovať na p. poslanca v tom bode keď hovoril o možnosti na 

štadióne, dnes sme riešili, má sa tam uskutočniť Oldies party, takéto niečo a zišla taká 
myšlienka, samozrejme uvedomujeme si, že majetok ako taký je Dusla, mesto ho má 
prenajaté, ale možno pri zostavovaní rozpočtu pre budúci rok by sa mohlo uvažovať 
skutočne a priblížim to ostatným poslancom medzi priestor ako sú záhradky a prvá tribúna 
je trávnatá plocha, kde skutočne je to bez budov, priestranstvo, na ktorom by sa v podstate 
nejaké pódium dalo spraviť a potom tam priestor pre organizovanie povedzme takýchto 
podujatí určite je; tam, ako bývajú cirkusy, tak tam priestor naozaj je, možno by mesto malo 
nad tým pouvažovať, my tam teraz chceme zaviesť prípojky vody, elektriky, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- keďže z diskusie nevyplynul žiadny poslanecký návrh, tak môžem povedať možno svoj 

názor, lebo aj k tomu priestoru roky predtým, už sú tu rôzne pokusy za nami v tomto meste, 
skúsili sme trhy na Budovateľskej, kedysi dávno, skúšali sme trhy presunúť k amfiteátru, 
tento rok sme po dlhšej diskusii došli k záveru, že postavíme dve pódiá, pretože to nie je 
tak, že my predhodíme ľuďom nejakú kultúru a oni sa už tešia, ako tam pobežia, nie, ešte 
musíme za nimi prísť; my môžeme robiť kultúru len tam, kde sú ľudia, lebo robíme to pre 
niekoho; kto chodí pravidelne na otvorenie šalianskych slávností, tak vie, že sme tu užili 
hanby s týmto až dosť, že naše zahraničné súbory a otvorenie sa udialo pred 60 divákmi, 
pamätáme si také roky, to sme nechceli absolvovať ešte raz; jednoducho prídeme tam, kde 
sú ľudia, postavili sme pódium pre to jedno v centre mesta; tento rok sme mali výnimočne 
aj skvelú skladbu tých stánkov zo 110 predajcov, keď odpočítam občerstvenie a neviem čo 
všetko, 22 bolo ešte remeselníkov, nebolo to tak zlé, v tomto roku sa nám celkom tá skladba 
podarila, ja aspoň mám pozitívne ohlasy od ľudí, ktorí sú trvale kritickí a dokonca ani na 
facebooku sa nestrhla vojna okrem toho, že sme mohli opraviť radšej most než urobiť 
slávnosti, ale celkovo s programom bola vyslovená ako vo všeobecnosti spokojnosť; na 
amfiteátri, to čo sa tam deje, sme mali aj tento rok 3 000 ľudí a to chcem povedať, to čo 



27 
 

hovoril p. poslanec Krištof, tam kde bol cirkus, tam 3 000 ľudí rozhodne nevojde; to je to, 
že ak by sme boli mali 5 000 miest, že sa zmestia ľudia, možno by bolo prišlo ešte aj viac, 
ale ľudia ktorí prídu a je to zapchaté až po Igora Boháča, tak oni z toho koncertu už nevidia 
nič, my by sme potrebovali možno priamo na štadióne toto spraviť, aj to je jedno riešenie, 
že dohodnúť sa, že kde a využiť celý ten priestor, uvidíme do budúcich rokov, no v tomto 
roku v Šali nevidím taký priestor a vo Veči možno ten štadión by to nahradil, ale tiež po 
skúsenostiach z centra obce, kde nikto neprišiel, čo sú Večania, Marek to mal rovno pred 
domom to pódium, tam nikto neprišiel proste; pred toto Tesco, už aj preto, lebo napriek 
všetkej nevôli starých Večanov sa toto stalo centrom Veči, chodí tam najviac ľudí, lebo do 
obchodu musí ísť každý, tak proste je to tam dobré; dohodli sme sa  s Tescom, čo sa roky 
nevedelo dohodnúť vedenie, dohodli sme sa, vychádzajú nám neskutočne v ústrety, má to 
ďalšie pozitívum, že okrem našich sociáliek sú tam sociálky Tesca, ktoré ľudia používajú 
a Tesco to zobralo na vedomie, proste je to tak, nerobia z toho vedu, že proste lepšie miesto 
pre túto chvíľu nemáme a v tých podmienkach, ktoré tu máme aj vzhľadom na to, čo hovoril 
p. poslanec Morávek na to, že my nemáme vybudovanú ucelenú štruktúru kultúry a tie 
všetky jej súčasti, ako má napríklad Galanta, ja naozaj klobúk dole pred tými desiatimi 
ľuďmi, alebo šiestimi čo sa v mestskom kultúrnom stredisku týmto zapodievajú a majú na 
starosti od plagátovania, zabezpečenia programu po jeho vykonanie a vykonanie 
ochranných opatrení a všetkého čo s tým súvisí, zabezpečenia technického vybavenia, 
klobúk dole, ja sa chcem tiež poďakovať, že dopadlo to dobre, nikomu sa nič nestalo, každý 
sa pobavil, ľudia sa trochu cítili príjemne, takže ďakujem aj ja veľmi pekne,  

 
Róbert Tölgyesi – faktická poznámka 
- ja by som sa rád opýtal, proste, keď kultúrne stredisko tak dobre hospodári ako hospodári, 

na margo tej Galanty a podobne, či sa neuvažuje potom o nejakých atraktívnejších kapelách, 
ktoré by pritiahli možno ešte viac ľudí, lebo Galanta má akurát to, že veľmi dobré kapely 
tam chodia,    

 
Mgr. Jozef Belický 
- ak si čítal diskusiu, presne toto bolo jej predmetom, že nevolajte sem tieto drahé kapely, 

radšej opravte most,  
 
Róbert Tölgyesi 
- vždy také bude no,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- ľuďom sa nezavďačíš nikdy; ja si myslím, že tento rok Celeste Buckingham a Peter Nagy 

patria do špičky slovenskej hudby, o tom nie je čo diskutovať; aj staršia, aj mladšia 
generácia si našla svoje,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- možno by som to zavrel, zasa nemusíme porovnávať stále, lebo potom z toho vznikne, že 

Sereď je najlepšia atď., takže myslím si tiež, že to bolo úplne super a ako hľadať len v čom 
sme horší, tak to nebude mať nikdy konca; možno, keby sme zavolali kapelu, ako tu 
odznelo, aby nám opravila most, tak to by bolo super,  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za  
rok 2017, 

B. berie na vedomie  
správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za  
rok 2017.     

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 

s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021 - materiál číslo A 7/5/2018  
Predložila PhDr. Margaréta Zozuľáková, referentka – hlavná sociálna pracovníčka OOaS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016 
s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021, 

B. berie na vedomie 
vyhodnotenie Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa pre roky 2012 – 2016      
s víziou rozvoja sociálnych služieb do roku 2021. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
           
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 

 
1. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 - materiál číslo 

B 1/5/2018  
Predložila PhDr. Margaréta Zozuľáková, referentka – hlavná sociálna pracovníčka OOaS 
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 

návrh Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022, 
B. schvaľuje 

Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022. 
 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
  
 
2. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2017 - materiál číslo B 2/5/2018  
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF, OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa  
2015 – 2020 za rok 2017,  

B. berie na vedomie 
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa          
2015 – 2020 za rok 2017. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok 
pohrebiska Šaľa - materiál číslo B 3/5/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Róbert Andráši 
- komunikoval som s pohrebnými službami a hovorili mi, že bod 3a) nie je možné dodržať 

cez víkendy, lebo nikto im nedodá ten zamatrikovaný list a tiež ma požiadali, že by bolo 
dobré do tohto VZN dať, aj do toho bodu 3, zahrnúť aj súhlas s odovzdaním osobných 
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údajov, ale tu už ma upozornili, že nejakým spôsobom to vyriešené je, tak, či mi viete 
povedať, že kde ten súhlas s odovzdaním osobných údajov je,   

 
JUDr. Margita Pekárová 
- súhlas s odovzdaním osobných údajov je v zákone 18/2018 o ochrane osobných údajov 

a preto nie je potrebné ho dávať do VZN, nakoľko zákon je nadradený VZN a postupuje sa 
v zmysle zákona,  

 
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. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa, 

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 11/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa.   

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok 
pohrebiska Šaľa - Veča - materiál číslo B 4/5/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- mám otázku, tu sa spomínajú dva cintoríny, v Šali a vo Veči, len tretí cintorín je v Hetmíne, 

neviem, či je živý, či sa tam pochováva, kedy sa tam naposledy pochovávalo, alebo je 
uzavretý, len ako informáciu, lebo tam je cintorín a riešime cintoríny a pohrebiská a je to 
v katastrálnom území nášho mesta; my sme ho dávali do poriadku, keď bolo milénium Šale, 
tak sme dávali cintorín v Hetmíne do poriadku,  

 
JUDr. Margita Pekárová 
- my máme prevádzkový poriadok pre pohrebiská Šaľa a Veča, my nespravujeme cintorín 

v Hetmíne, tam by sa nemalo pochovávať podľa tohto,  
 
Mgr. Július Morávek 
- ale to ste tam povedali podmieňovací spôsob, nemalo by sa,  
 
JUDr. Margita Pekárová 
- je vyhlásené pohrebisko Šaľa a Veča, nie je prevádzkový poriadok o pohrebisku Hetmín 

tzn., že sa tam nemôže pochovávať, 
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PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- teda ani sa nepochováva,  
 
JUDr. Margita Pekárová 
- ani sa nepochováva,   
 
Mgr. Július Morávek 
- zistím, kedy tam bol posledný pohreb, na fare mi povedia, pretože viem, že tam bol cirkevný 

pohreb, ale neviem presne povedať rok, ale je to cintorín, tak isto ako vo Veči máme aj 
židovský cintorín, ale to je na území katastrálneho územia,   

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- beriem to ako podnet, budeme sa tým zaoberať,  
 
Mgr. Július Morávek 
- snáď by bolo potrebné sa za tým pozrieť, pokiaľ sa to týka hetmínskeho cintorína, aby sme 

zadosťučinili pamiatke aj tým, ktorí sú tam pochovaní,  
  
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. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa - Veča, 

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 12/2014 Prevádzkový poriadok pohrebiska Šaľa - Veča.   

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom 

mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014 - materiál číslo B 5/5/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka uviedla, že v prílohe č. 7, alebo teda k tomu návrhu v odseku 2 bod 9.1 by  
chcela upresniť, že aj písmeno c) a d) sú ceny uvedené za zápas. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- ja mám dve také otázky, že kto to bude vyberať, tieto ceny, komu sa to bude platiť po prvé 

a po druhé, nezdá sa mi logické, že cenník za tenisové kurty, zimné obdobie 15 Eur a zimné 
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obdobie, keď sa vykuruje 10 Eur za hodinu; čiže keď sa bude vykurovať, bude to lacnejšie, 
ako keď sa nebude vykurovať, 

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- tam je to uvedené, v zimnom období je to za 15 Eur na hodinu, ale v prípade prekrytia 

tenisových kurtov počas pretrvávajúceho nepriaznivého počasia bez vykurovania; čiže kto 
bude chcieť v tej nafukovacej hale hrať, ale už sa tam nebude kúriť, vtedy je to za 10 Eur; 
pokiaľ je to v takom období, kedy sa vykuruje, tak je to za 15 Eur,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- ale tu je zimné obdobie, ale tu nie je nikde stanovené, že sa to bude vykurovať,   
  
Mgr. Miloslava Bartíková 
- lebo tak sa predpokladá, že v zimnom období sa kúri,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- neviem, tuto to nie je jednoznačne napísané, ani to obdobie, ani to,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- je napísané jednoznačne v zátvorke, obvykle od 16. 10. a vieme, že vykurovacia sezóna 

začína v termíne, keď teplota tri dni po sebe nasledujúcich klesne pod nejakých 15 stupňov,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- no ale v prípade prekrytia pred začiatkom zimného obdobia, to je ktoré,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- to je pred tým 16. 10. pred tou obvyklou vykurovacou sezónou,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- to je aj 15. mája, je pätnásť, čiže keď sa to prekryje, tak bude 10 Eur, a to je v máji,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- áno, keď bude nepriaznivé počasie,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- dobre, 
 
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka 
- len by som chcel ozrejmiť, skutočne je obdobie, kedy vonku sa ešte nedá hrať, hala je ešte 

stále postavená, ale už sa nekúri a v takom prípade je ten bod c),  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta 
Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014,     

B. schvaľuje 
 Dodatok č. 7 k „Zásadám hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“ v predloženom znení. 
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Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach 

mesta Šaľa na roky 2018 – 2022 - materiál číslo B 6/5/2018  
Predložil RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ a predseda komisie  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
RSDr. Peter Gomboš predstavil „Koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej 
činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018 – 2022“. Prakticky je to pokračovanie, kde 
máme vyhodnotenie za roky 2013 – 2017. Tento materiál je predkladaný na základe 
nadväznosti na zoznam opatrení uvedených v programe Hospodárskeho a sociálneho rozvoja 
mesta Šaľa. Koncepcia je v súlade s požiadavkami európskej mestskej charty, ktorá hovorí 
o občanoch, ktorí majú právo na bezpečné mesto. Je v súlade so zákonom NR SR  
č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej 
republike. Ďalej je v súlade s požiadavkami stratégie prevencie kriminality v Slovenskej 
republike na roky 2016 – 2020 schválené uznesením vlády Slovenskej republiky, ktorá definuje 
ako jeden zo subjektov prevencii kriminality orgány regionálnej a miestnej samosprávy a tiež 
nadväzuje na program prevencie kriminality v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja.  
Táto koncepcia je vypracovaná na podnet členov komisie životného prostredia, verejného 
poriadku a bezpečnosti v meste Šaľa samozrejme v súčinnosti so zložkami polície, ako 
mestskej tak aj štátnej polície. V obsahu tohto predkladaného materiálu sú aj správy týchto 
policajných inštitúcií za roky 2017. Hlavným zmyslom koncepcie je, aby sa všetky inštitúcie 
v meste, ktoré môžu kompetentne participovať sa zapojili do riešenia daného problému a tak 
napomáhali aj v procese zapojiť čo najviac občanov v meste za účelom prevencie negatívnych 
javov. Hovoríme o tom aj preto, že v tejto oblasti je veľa veľa rezerv a mnohí teda aj z radov 
občanov všetko chcú, aby zariadila polícia, či už mestská, štátna, alebo my poslanci, ale vieme 
o tom, že tu je potrebné zapojiť čo najväčšiu širokú verejnosť do tejto oblasti prevencie.   
V roku 2016 sa naše mesto zapojilo do  IMP – Islandský model prevencie – účasť prezidentky 
celosvetovej organizácie Kristíny Šperkovej, ktorá bola u nás aj so zástupcom z Islandu, je to 
pod názvom Mládež v Európe. Teraz sa to rozšírilo Planet Youth ako celosvetový model 
zameraný na prevenciu drogových závislostí trochu inak, teda prevencia založená na dôkazoch. 
Prijatie modelu bolo schválené v našom zastupiteľstve v roku 2016 v bode H 1/5/2016 ako 
dlhodobý program.   
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

„Koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta 
Šaľa na roky 2018 – 2022“, 

B. schvaľuje 
„Koncepciu prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta 
Šaľa na roky 2018 – 2022“. 
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Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Návrh na zmenu Uznesenia č. 4/2018 – XXVII. zo 4. zasadnutia Mestského 

zastupiteľstva v Šali zo dňa 10. mája 2018 - materiál číslo B 7/5/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na zmenu Uznesenia č. 4/2018 – XXVII. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva 
v Šali zo dňa 10. mája 2018, 

B. schvaľuje  
zmenu Uznesenia č. 4/2018 – XXVII. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali  
zo dňa 10. mája 2018 nasledovne: 
- v časti B. sa ruší text „v celkovej dĺžke 270 m (v zmysle geometrického plánu  

č. 24/2018 vyhotoveného spoločnosťou GEOS-GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o.) 
v koridore o šírke 1 m,“  a nahrádza sa novým textom:  
„v rozsahu geometrického plánu číslo 24/2018 vyhotoveného geodetickou 
spoločnosťou GEOS-GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., úradne overeného katastrálnym 
odborom Okresného úradu Šaľa dňa 21. mája 2018 pod číslom 230/2018“. 

 
Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r. o. za rok 2017 - materiál číslo 

C 1/5/2018  
Predložil Ing. Roman Kondys, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o. 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. za rok 2017, 
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B. odporúča 
primátorovi mesta schváliť úhradu straty spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 
150 593,22 Eur z ostatných kapitálových fondov. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2017; Stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2017 - materiál číslo 
C 2/5/2018  

Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Alena Kiácová 
- záverečný účet bol predmetom rokovania ekonomickej komisie, ktorá odporúča mestskému 

zastupiteľstvu schváliť záverečný účet tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie  
k záverečnému účtu,   

 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- možno poviem za všetkých, možno nie, čo sme preberali na ekonomickej komisii, 

samozrejme asi nie každý ten materiál načíta celý, nie každý ho načíta do konca, tobôž ten 
materiál nie je možné v tom rozsahu začať čítať, aj ho dokončiť, aj si ho nejak tak 
premyslieť, možno pre budúcnosť, ťažko mu niečo vytýkať, je podľa zákona, možno do 
budúcnosti by som takto obšírne materiály naozaj tlačil pre poslancov len na vyžiadanie, 
ostatným stačí podľa mňa v elektronickej, lebo úprimne silno pochybujem, že to každý z nás 
dočítal do konca a ak dočítal, silne pochybujem, že to čítal viac ako jedinýkrát, takže je to 
možno škoda aj papiera, aj času atď., pretože, kto má záujem, pozrie si to na obrazovke 
a tým, že sme členovia školských rád jednotlivých, tak možno čísla z tej ktorej školy si 
vieme vytiahnuť odtiaľ, aj keď tuším musíte to dávať do tohto komplet, nie je to návrh  
len pripomienka; možno práve u takýchto materiálov asi nie je nutné každému 10 kíl 
papiera, možno na vyžiadanie,  
 

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

záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2017, 

B. schvaľuje 
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2017 nasledovne: 
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1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2017 bez finančných operácií: 
plnenie bežných príjmov vo výške 15 086 194 EUR 
čerpanie bežných výdavkov vo výške 13 839 113 EUR 
prebytok bežného rozpočtu 1 247 081 EUR 
 
plnenie kapitálových príjmov vo výške 520 618 EUR 
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške              1 274 925 EUR 
schodok kapitálového rozpočtu -754 306 EUR 
 
bežné a kapitálové príjmy vo výške        15 606 812 EUR 
bežné a kapitálové výdavky vo výške 15 114 037 EUR 
prebytok rozpočtu 492 775 EUR 

 
2. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2017 s finančnými operáciami:  

bežné a kapitálové príjmy vo výške        15 606 812 EUR 
bežné a kapitálové výdavky vo výške 15 114 037 EUR 
prebytok rozpočtu 492 775 EUR 
 
plnenie príjmových finančných operácií vo výške 3 592 255 EUR 
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške   3 330 310 EUR 
prebytok finančných operácií 261 945 EUR 

 
plnenie celkových príjmov vo výške 19 199 066 EUR   
čerpanie celkových výdavkov vo výške 18 444 347 EUR 
prebytok rozpočtového hospodárenia celkom 754 719 EUR 

 
3. vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového hospodárenia 

vo výške 88 852,74 EUR nasledovne: 
* 1 084,10 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu 
v Nitre na dopravné žiakov za rok 2017, 
* 330,90 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky na prenesené kompetencie pre ZŠ 
J. C. Hronského z roku 2017,  
* 400,02 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov spojená so starostlivosťou 
o nesvojprávnu osobu zverenú do opatrovníctva mesta,  
* 26 693,33  EUR - účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý 
je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní, 
* 40 000 EUR- nevyčerpané prostriedky poskytnuté MV SR na projekt ZŠ Hollého – 
oprava strechy, odstránenie havarijného stavu, 
* 17 447 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MV SR osvetlenie 
prechodov pre chodcov,  
* 1 897,87 EUR- účelovo viazané finančné prostriedky od zahraničných spoločností 
Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o., ktoré neboli v roku 2015 
vyčerpané a mesto ich po dohode so spoločnosťami buď vráti, alebo použije na účel, 
aký sa dohodnú, 
* 662 EUR - grant Audiovizuálny fond na materiálne zabezpečenie pre MsKS, 
* 314 EUR - grant ZsE na materiálne zabezpečenie pre MsKS, 
* 23,52 EUR dotácia z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky za výkon 
osobitného príjemcu   
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4. prebytok rozpočtu vo výške 403 921,78 EUR (po vylúčení účelovo určených 
prostriedkov) a prebytok finančných operácií vo výške 261 944,92 EUR sa pridelí 
do rezervného fondu.  
 

5. Použitie rezervného fondu vo výške 665 800 EUR nasledovne: 
* na financovanie dopravného generelu vo výške 50 000 EUR, 
* na financovanie rekonštrukcie klientskeho centra vo výške 60 000 EUR, 
* na financovanie rekonštrukcie mestského úradu vo výške 150 000 EUR, 
* na financovanie stanovíšť kontajnerov 150 000 EUR 
* na financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií 150 000 EUR 
* na financovanie splátok istín návratných zdrojov financovania vo výške  105 800 
EUR 

 
6. Použitie fondu rozvoja bývania vo výške 50,63 EUR na financovanie rekonštrukcie 

mestských komunikácií. 
 

7. Vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne: 
a) prerokovalo rozbor hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 2017, 
b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2017, 
c) berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS stratu za rok 2017 vo výške  

8 772,00 EUR, ktorú vysporiada zo svojho hospodárskeho výsledku  
v nasledujúcom účtovnom období, v ktorom dosiahne zisk 

 
C. berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2017, 
D. schvaľuje 

celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2017 bez výhrad. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 - materiál číslo 
C 3/5/2018  

Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Michael Angelov 
- ja mám hlavné výhrady voči neustálemu rastu výdavkov na administratívu a keď som to 

správne spočítal, tak mám pocit, že od roku 2014 vám dávame tento rok o 43 % viacej na 
personálne výdavky a teda chcel by som sa spýtať, možno na dôvod toho, že prečo sa 
zvyšujú a tak isto by som zase pripomenul personálny audit, ktorý si mesto dalo spracovať 
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v roku 2015, z ktorého malo vyplynúť naopak, že sa budú personálne výdavky, keď nie 
znižovať, lebo samozrejme nemám nič proti zvyšovaniu platov, všetkým sa nám zvyšujú 
platy, čiže nemám nič proti zvyšovaniu platov, ale skorej, prečo nedochádza k zvyšovaniu 
efektivity,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- čo sa týka navyšovania výdavkovej časti v programe administratíva, takto presne pred 

rokom sa schválili úpravy platov zamestnancov verejnej správy, ktoré ste odsúhlasili 
(neviem teraz či konkrétne aj Vy) na to, aby sme si udržali kvalitných zamestnancov 
a personálne sa upravili platy, to je jedna vec, čiže toto je jeden z dôsledkov navyšovania, 
s čím odsúhlasením tohto navyšovania bolo uzrozumené mestské zastupiteľstvo; ďalšie 
navyšovanie, ktoré je tu navrhnuté v úprave rozpočtu, vychádza z kolektívnej zmluvy, 
keďže pri mestskom úrade existuje, pracuje základná odborová organizácia a v uzatvorenej 
platnej kolektívnej zmluve je, že v prípade kladného a dobrého hospodárenia z tohto 
vyplývajú nejaké benefity aj pre zamestnancov, čiže toto je ďalší dôvod, ktorý je tam 
zahrnutý,  
 

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

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018,  
B. schvaľuje 

1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 nasledovne:  
Bežné príjmy:                                        17 085 917 EUR  
Bežné výdavky:  16 840 702 EUR  
Rozdiel:                                                          245 215 EUR 
 
Kapitálové príjmy: 3 914 600 EUR 
Kapitálové výdavky:  7 942 530 EUR 
Rozdiel: -4 027 930 EUR 
    
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 21 000 517 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     24 783 232 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:  -3 782 715 EUR 
 

Príjmové finančné operácie: 4 104 015 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             321 300 EUR 
Rozdiel: 3 782 715 EUR 
 

Rozpočet na rok 2018 celkom: 
Príjmy celkom: 25 104 532 EUR 
Výdavky celkom:  25 104 532 EUR 
Rozdiel celkom: 0 EUR 
 

2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 podľa hlavných ekonomických kategórií 
nasledovne:  
100 Daňové príjmy 9 540 000 EUR 
200 Nedaňové príjmy 3 099 010 EUR 
300 Granty a transfery 8 361 507 EUR 
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 1 011 415 EUR 
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500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 3 092 600 EUR 
600 Bežné výdavky 16 840 702 EUR 
700 Kapitálové výdavky 7 942 530 EUR 
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.  321 300 EUR 

 
3. úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2018 v celkovej sume 637 260 EUR, z toho 

dotácia z MPSVaR je vo výške 166 310 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       
470 950  EUR, 
 

4. prijatie preklenovacieho úveru v maximálnej výške 728 600 EUR v rozpočte mesta na 
rok 2018 a jeho viazanosť na financovanie investičných akcií financovaných z EÚ 
fondov a grantov,  

5. ručenie za prijatý úver blankozmenkou. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- chcela by som sa ospravedlniť členom ekonomickej a majetkovej komisie, že som 

nepovedala ich stanovisko, ktoré odporúča úpravu tohto rozpočtu. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 

Do vystúpenia verejnosti sa neprihlásil žiadny občan.  
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – prevod pozemku 

vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/5/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia odporúča schváliť prevod. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 

1. pozemok vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 3080/350, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 40 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti mesto nemôže inak účelne 
využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na 
plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 



40 
 

2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že na 
pozemku bude vybudovaná transformačná stanica na pripojenie stavby  
do sústavy verejnej elektrickej siete,  

3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený  
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. júna 2018, 

C. schvaľuje 
prevod pozemku vo vlastníctve mesta, parcela „C“ KN č. 3080/350, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 40 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa  
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, za kúpnu cenu  
26,555 EUR/m2, t. j. pri výmere 40 m2 za celkovú kúpnu cenu 1 062,20 EUR, pre 
Západoslovenskú distribučnú, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36 361 518.  

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Dušan Szudor a manželka Anna Szudorová, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa – prevod 

pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 2/5/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia odporúča schváliť prevod. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 

1. pozemky vo vlastníctve mesta:  
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,  
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,  
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku, 
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa  
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu 
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne 
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 
560/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stávajú trvale prebytočnými 
z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, 
alebo v súvislosti s ním, 



41 
 

2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v skutočnosti, že ide o 
pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu 
a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,  

3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený  
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 13. júna 2018, 

C. schvaľuje 
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:  
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,  
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,  
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku, 
 odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy  

a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre 
obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu  
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne 
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 
560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 EUR, pre Dušana Szudora a manželku Annu 
Szudorovú, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.  

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/5/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia odporúča schváliť prevod. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku, 
na ktorom má žiadateľ postavené vedľajšie stavby; zámer prevodu pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 
13. júna 2018, 

C. schvaľuje 
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Hollého ul. v Šali, parcela registra 

„C“ katastra nehnuteľností číslo 3080/285, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, 
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zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v cene 29,87 Eur/m2, v celkovej cene 298,70 Eur, 
pre Ramadana Bajramiho, trvale bytom Rímska 2168/22, 927 05 Šaľa, v celosti. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného 

zreteľa - materiál číslo D 4/5/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia odporúča schváliť prevod. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  
B. konštatuje, že  

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dlhodobom užívaní 
nehnuteľností na záhradkárske účely; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa  
13. júna 2018; pozemky parcela číslo 2522/77, záhrada o výmere 285 m2 v celosti,  parcela 
číslo 2519, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 m2  v celosti, vedené katastrálnym 
odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa  
v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, a parcela číslo 2522/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 35/2174, ako aj parcela číslo  
2424/11, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 604 m2 v podiele 35/2174, vedené 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa  
v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8657 vo vlastníctve mesta Šaľa, 
sa stáva  trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci 
jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemky, parcela číslo 2522/77, záhrada  
o výmere 285 m2 v celosti;  parcela číslo 2519, zastavaná plocha a nádvoria o výmere  
15 m2 v celosti; vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec  
a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1,  
a parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 35/2174, 
ako aj parcela číslo 2424/11, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 604 m2  v podiele 
35/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne 
územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8657 vo  
vlastníctve mesta Šaľa, pre Júliusa Benkőa, Okružná 1024/2, 927 01 Šaľa, v celkovej kúpnej 
cene 1 905,73 Eur. 
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Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Rudolf Mészáros a Mária Mészárosová, Jazerná 585/30, Šaľa – žiadosť o prenájom 

pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 5/5/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia neodporúča schváliť prenájom tohto 
pozemku.  
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 v zabezpečení garážovania 
osobného motorového vozidla; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 13. júna 2018, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri 
„C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 942/1, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle 
Geometrického plánu č. 100/2017, vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o., 
overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom 518/2017, dňa  
06. 11. 2017, ktorým bola odčlenená a novovytvorená parcela číslo 942/102, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 19 m2, v cene 5,311 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene  
100,91 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Rudolfa Mészárosa a Máriu Mészárosovú, Jazerná 
585/30, Šaľa. 

 
Prezentácia: 18 
Za:    3 
Proti:  12 
Zdržal sa:   3 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
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6. Edita Hlavatá a Ján Hlavatý, Robotnícka 27, Šaľa – prevod práv a povinností zo 
Zmluvy č. 41/2002/ŠH o nájme nebytových priestorov zo dňa 25. 04. 2002 v znení 
neskorších dodatkov - materiál číslo D 7/5/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia odporúča schváliť prevod práv a povinností.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

žiadosť o prevod práv a povinností zo Zmluvy č. 41/2002/ŠH o nájme nebytových 
priestorov zo dňa 25. 04. 2002 v znení neskorších dodatkov, 

B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov: 
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v prevode práv a povinností zo 

zmluvy o nájme  nebytových priestorov z pôvodných  nájomcov na ich syna, 
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle  

§ 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta a zverejnený dňa 13. 06. 2018, 
C. schvaľuje 

prevod práv a povinností zo Zmluvy č. 41/2002/ŠH o nájme nebytových priestorov zo dňa 
25. 04. 2002 v znení neskorších dodatkov, bufet v Mestskej športovej hale, z pôvodných 
nájomcov Edity Hlavatej a Jána Hlavatého, Robotnícka 27, Šaľa, IČO 34 456 333, na 
nového nájomcu Jána Hlavatého ml., Partizánska 10, Šaľa, IČO 44 720 751.  

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN „C“  

č. 1247/3 a č. 1268/2 pod prístupovou komunikáciou k novému cintorínu vo vlastníctve 
Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok KN „E“ č. 1838/4 v lokalite pri 
železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 8/5/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia odporúča zámenu pozemkov.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov parcela KN „C“  
č. 1247/3 a  č. 1268/2 pod prístupovou komunikáciou k novému cintorínu vo vlastníctve 



45 
 

Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Šaľa, za pozemok KN „E“ č. 1838/4 v lokalite pri 
železničnej vlečke vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, parcela registra „E“ katastra nehnuteľností č. 1838/4, orná pôda o výmere  
11726 m2 zapísaná na liste vlastníctve č. 7266 v katastrálnom území Šaľa, sa stáva  trvale 
prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu 
činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru na zámenu pozemkov v k. ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov k prístupovej komunikácii  
k novému cintorínu nasledovne:  
1. vo vlastníctve mesta Šaľa: 

pozemok vedený v katastri nehnuteľností registri „E“ pre katastrálne územie Šaľa na 
liste vlastníctva č. 7266 v lokalite pri železničnej vlečke, ako parcela č. 1838/4, orná 
pôda o výmere 11726 m2, hodnota pozemku podľa znaleckého posudku č. 32/2018 
vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou Gašpierikovou, predstavuje  
28 259,66 Eur, 

2. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa: 
pozemky vedené v katastri nehnuteľností registri „C“ pre katastrálne územie Šaľa na 
liste vlastníctva č. 6294, parcela č. 1247/3, ostatná plocha o výmere 1007 m2 a parcela  
č. 1268/2, zastavaná plocha o výmere 2676 m2, hodnota zamieňajúcich pozemkov  
podľa znaleckého posudku č. 32/2018 vyhotoveného súdnou znalkyňou Ing. Máriou 
Gašpierikovou, predstavuje 27 296,34 Eur, 

hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C. uznesenia je pre 
zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
8. Zoltán Szabados a spol. – zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej 

šachty na pozemku registra „C“ KN parcela číslo 789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa  
v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 9/5/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia neodporúča zriadenie vecného bremena. 
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- poprosím o dovysvetlenie k nedorozumeniu v súvislosti s týmto materiálom,  
 
JUDr. Margita Pekárová   
- ekonomická komisia síce prijala uznesenie, že neschvaľuje, ale po zistení všetkých 

právnych skutočností sme oznámili ekonomickej komisii, že ten pozemok už dnes je 
zaťažený vecnými bremenami a nedôjde k jeho znehodnoteniu, lebo ide o zriadenie jednej 
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vodomernej šachty pre piatich záhradkárov a z toho dôvodu aj ekonomická komisia zmenila 
svoj názor, ale ktorý už bol zapísaný v stanovisku,  

 
Diskusia: 
 
Ing. Michael Angelov 
- ja by som si to chcel len zrekapitulovať, že ekonomická komisia mala nejaké neúplné 

informácie, na základe ktorých prišlo aj k nejakému rozhodnutiu a potom nejako ex post ste 
si pozisťovali nejaké veci a že je to v poriadku,  

 
Ing. Tibor Baran 
- (nezrozumiteľný zvukový záznam)... ako prípad ad hoc jeden jediný, ale potom, keď sme 

po tom nejako pátrali, už po uznesení ekonomickej komisie, tak sa objavilo to, čo  
p. Ing. Pekárová teraz predniesla,   

 
Miroslav Gera 
- mám k tomuto technickú pripomienku, lebo sa tu bavíme o tom, že vyťahovanie 

vodomernej šachty von, ja poviem, 70 % týchto sietí je ako vecné bremeno na meste, čiže 
keď toto spravíme, tak to bude precedens aj tak; len hovorím to, že to nie je len tam, to je 
všade, svojím spôsobom ak toto odsúhlasíme teraz, tak budeme musieť všetkým, čo majú 
niekde vo dvore vytiahnuť; všetky siete, väčšina sietí technických je na mestských 
pozemkoch ako vecné bremeno; nemám proti tým ľuďom nič, nech to urobia, aj budem 
hlasovať za, len problém bude v tom, že toto keď začnú všetci žiadať, budeme to musieť 
všetko odsúhlasiť, bude to zase precedens; v tom zmysle, že 70 % – 80 % sietí je na 
mestských pozemkoch, ako vecných bremenách, teraz sa bavíme o tejto záležitosti,   

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- napríklad aj konkrétne vodári majú takú podmienku, aby tieto vodomerné šachty boli 

umiestnené na pozemkoch vlastníka, alebo toho stavebníka, ktorý ide stavať, bohužiaľ nie 
vždy je toto možné, aby to bolo zrealizované tak, ako aj v tomto prípade; sú do tej šachty 
napojení piati, na koho záhradke? 

 
Miroslav Gera 
- ale ja s tým nemám problém, len aby nenastal precedens, že teraz každý kto chce si upratať 

vo svojej záhradke, aby vytiahol von si svoju šachtu kanalizačnú, alebo vodomernú,   
    
Mgr. Miloslava Bartíková 
- to nie, pretože je to len v tom prípade, keď naozaj nie je možné; mali sme aj také požiadavky 

a jednoducho dal sa prerobiť ten projekt, aby to bolo umiestnené na ich pozemku,  
 
Miroslav Gera 
- v poriadku, to bola len moja poznámka, 
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- ja osobne neviem, prečo by nebolo možné to, že sú piati je ich vec, nech si spraví teda každý 

sám, takže z toho princípu to nie je až taký argument, ja chápem, že sú to možno malé 
pozemky a chcú to mať teda vonku atď., ale to, že to nie je možné sa mi určite nechce veriť, 
proste sa vykope jama, z troch árov na 2,7 a tak to je, chápem ich, že to chcú mať von,   
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Mgr. Miloslava Bartíková 
- ale tam záleží potom aj to, kade ide vlastne ten hlavný vodovod, ako je to technicky možné,   
 
Ing. Peter Andráši 
- keby žiadal len jeden, kam to dostane? a o rok ďalší a o rok ďalší a o rok ďalší, spravíme  

5 pred, alebo si spravia 5 v tom; ja sa len zamýšľam nad tým, tiež som mal s týmto problém; 
rozumiem ako to bolo vysvetlené teda po tej ekonomickej, ale tiež, aby sa nestalo to, že tuto 
všetci majitelia domov si povedia tak nám to vytiahnite pred barák,  

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- to nie,  

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

zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty na pozemku registra „C“ KN 
parcela číslo 789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v katastrálnom území Šaľa, 

B. schvaľuje 
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení, údržbe, oprave a iných súvisiacich 
prácach, vodomernej šachty vyhotovenej za účelom pripojenia na miestne rozvody vody na 
pozemku v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 789/1, ostatná plocha, vedená 
na liste vlastníctva č. 1, vo vyznačenom rozsahu v zmysle geometrického plánu  
č. 28/2018, vyhotoveného spoločnosťou GEOS-GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., časovo 
neobmedzené, v prospech vlastníkov pozemkov v registri „C“ katastra nehnuteľností, 
parcela číslo 789/108, vedená na liste vlastníctva č. 8780; parcela číslo 789/109, vedená na 
liste vlastníctva č. 8779; parcela číslo 789/111, vedená na liste vlastníctva č. 8787; parcela 
číslo 789/112, vedená na liste vlastníctva č. 8791 a parcela číslo 789/113, vedená na liste 
vlastníctva č. 8795, v katastrálnom území Šaľa, za jednorazovú odplatu pre všetkých 
vlastníkov spolu za cenu 250,00 Eur.   

 
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
9. Patrik Paštéka a Erika Paštéková, Šaľa – zriadenie vecného bremena práva uloženia 

vodomernej šachty na pozemku KN registra „C“ parcela číslo 789/1 vo vlastníctve 
mesta Šaľa v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 10/5/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia, taktiež jej prvé stanovisko bolo, že 
neodporúča.  
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Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- v súvislosti s tým ma napadá, lebo tu padlo číslo, že pre piatich to bude; požiadali dvaja, 

požiadajú niekedy aj tí traja, alebo pre nich budeme robiť ďalšiu? 
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- teraz neviem, ktorých troch myslíte,  
 
Ing. Peter Andráši 
- no neviem, je tam, že sa na to pripoja piati,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- v prvom prípade, tam aj v materiáli je menovite napísané, že kto sa do tej prvej šachty bude 

napájať a toto je vlastne ďalší záhradkár, vlastne už dve tie šachty tam budú,  
 
Ing. Peter Andráši 
- tak potom som ja nerozumel, čiže tento záhradkár, alebo títo, nesúvisia s týmto,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- nie, 
 
Ing. Peter Andráši 
- čiže to bude ďalšia šachta, 
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- ďalšia šachta,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

zriadenie vecného bremena práva uloženia vodomernej šachty na pozemku KN registra „C“ 
parcela číslo 789/1 vo vlastníctve mesta Šaľa v katastrálnom území Šaľa, 

B. schvaľuje 
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení, údržbe, oprave a iných súvisiacich 
prácach, vodomernej šachty vyhotovenej za účelom pripojenia na miestne rozvody vody na 
pozemku v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 789/1, ostatná plocha, vedená 
na liste vlastníctva č. 1, vo vyznačenom rozsahu v zmysle geometrického plánu  
č. 50/2017, vyhotoveného spoločnosťou GEOS-GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., časovo 
neobmedzené, v prospech vlastníkov pozemku v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela 
číslo 789/116, vedená na liste vlastníctva č. 8776, v katastrálnom území Šaľa,  
za jednorazovú odplatu vo výške 250,00 Eur.   

 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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10. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou 
- materiál číslo D 12/5/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia neodporúča tento prevod.   
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

prevod pozemku pod stavbou,  
B. konštatuje, že 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa,  

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemku na ul. Váhová v Šali, vedeného katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 1,  
v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 2811/7, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 1917 m2, v cene 49,79 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 95 447,43 Eur pre spoločnosť 
BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A,820 09 Bratislava, IČO: 313 47 037. 

 
Prezentácia: 18 
Za:    2 
Proti:    9 
Zdržal sa:   7 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
 
 
11. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – žiadosť o prenájom pozemku 

vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 13/5/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia odporúča schváliť tento prenájom.    
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 v skutočnosti, že na 
pozemkoch sa nachádzajú parkovacie plochy vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu 
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej 
stránke mesta 13. júna 2018, 
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C. schvaľuje 
prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1,   
v registri „C“ katastra nehnuteľností v zmysle geometrického plánu č. 25/2018 
vyhotoveného spoločnosťou Geovis s.r.o., Čalovská 20, 821 05 Bratislava a to: 
- parcela číslo 2811/25, zastavaná plocha a nádvoria o výmere   591 m2 
- parcela číslo 2811/26, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 1160 m2 
- parcela číslo 2811/28 zastavaná plocha a nádvoria o výmere     34 m2 
- parcela číslo 2811/32, zastavaná plocha a nádvoria o výmere   785 m2 
- parcela číslo 2811/33, zastavaná plocha a nádvoria o výmere   401 m2 
- parcela číslo 2811/34, zastavaná plocha a nádvoria o výmere   116 m2 
- parcela číslo 2811/35, zastavaná plocha a nádvoria o výmere     54 m2 
spolu o výmere 3141 m2 v cene 4,979 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 15 639,04 Eur/rok, 
na dobu neurčitú, pre spoločnosť BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava, 
IČO: 313 47 037. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
12. SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava – prevod pozemkov pod 

stavbami vrátane priľahlej plochy - materiál číslo D 14/5/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia odporúča schváliť prevod tohto pozemku.   
 
Diskusia: 
 
Róbert Tölgyesi – poslanecký návrh 
- ja by som chcel dať poslanecký návrh a to na doplnenie návrhu uznesenia mestského 

zastupiteľstva v Šali k prevodu pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy pre 
spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. pod sídlom Einsteinova Bratislava a to „doplniť do  
časti C. schvaľuje bod 2. spôsob prevodu spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela 
číslo 3080/48, zastavaná plocha o výmere 602 m2, vedený katastrálnym odborom 
Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva  
č. 3976 v kúpnej cene 46,- EUR/1 m2 pre spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. so sídlom 
Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, pri dodržaní ustan. § 140 zákona  
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,  

 
Ing. Michael Angelov – faktická poznámka 
- mňa by zaujímalo, že skade to má, že 308 a ja neviem, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- ja sa pokúsim to za chvíľu vysvetliť po diskusii,  
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Ing. Tibor Baran 
- toto bol tiež jeden z tých problémových okruhov, ktoré sme si na ekonomickej komisii 

nevysvetlili napriek tomu, že sme zaujali také stanovisko, aké sme zaujali, ale ex post som 
potom dospel k nejakému názoru, ktorý na koniec tento názor v plnom rozsahu prekryl 
poslanecký návrh p. Tölgyesiho, čiže ja v každom prípade budem hlasovať za poslanecký 
návrh p. Tölgyesiho,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- ja sa teraz pokúsim vysvetliť, o čo sa tam jedná; jedná sa o to, že spoločnosť SHELL 

Slovakia, s.r.o. požiadala o dva pozemky; v jednom sme čistým vlastníkom, to je tento 
pozemok, ktorý je predmetom terajšieho uznesenia a v druhom sme spoluvlastníkom 
v podiele 200 m2,  

 
Ing. Michael Angelov  
- ale ten pozemok je ako veľký, alebo ktorý je to vlastne pozemok,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- hneď vedľajší je 600 m2, my sme spoluvlastníkom v podiele ... (nedokončená veta)  

a JUDr. Pekárová išla ukázať p. poslancovi na mape, o ktorú parcelu sa jedná; problém je 
v tom, že na tomto pozemku, ak by sme to aj chceli predať, my zo zákona sme povinní 
ponúknuť v rovnakej cene toto ako predkupné právo inému spoluvlastníkovi; máme 
spoluvlastníka a to je s uplatnením ustanovenia zákona číslo, že podľa zákona v prvom rade 
to nekupuje SHELL Slovakia, s.r.o., ale my potrebujeme mandát mestského zastupiteľstva 
na to, že tento pozemok za túto cenu sa predáva, ale v prvom poradí spoluvlastníkovi  
a v druhom poradí SHELL Slovakia, s.r.o.; my to musíme ponúknuť tomu, kto je 
spoluvlastník,  

 
Ing. Michael Angelov  
- kto je spoluvlastník?  
 
Mgr. Jozef Belický 
- spoluvlastníkom sú dve rodiny z Veči, oni to majú dedičstvo a sú spoluvlastníkom v tej 

parcele s mestom a my to ponúkneme im, aby si to v tej istej cene, ako to predávame, mohli 
kúpiť; oni ak si uplatnia predkupné právo, tak na najbližšom zastupiteľstve sa bude 
schvaľovať predaj už im; ak si neuplatnia predkupné právo, bude sa schvaľovať predaj  
aj tej parcely pre SHELL Slovakia, s.r.o.; lenže my bez mandátu mestského zastupiteľstva, 
že máme ambíciu vysporiadať aj tento pozemok, to nevieme urobiť, nevieme im to 
ponúknuť, o toto tu ide,  

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho v znení: 
- doplniť do časti C. schvaľuje bod 2. spôsob prevodu spoluvlastníckeho podielu na pozemku 

parcela číslo 3080/48, zastavaná plocha o výmere 602 m2, vedený katastrálnym odborom 
Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva  
č. 3976 v kúpnej cene 46,- EUR/1 m2 pre spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. so sídlom 
Eisteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, pri dodržaní ustan. § 140 zákona  
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.  
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Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod pozemkov pod stavbami vrátane priľahlej plochy, 
B. konštatuje, že 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení  
neskorších predpisov ide o prevod pozemkov zastavaných stavbami vo vlastníctve žiadateľa 
vrátane priľahlej plochy, 

C. schvaľuje 
1. zmluvný odplatný prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa vedených v registri  

„C“ katastra nehnuteľností, v zmysle nového geometrického zamerania geometrickým 
plánom č. 13/2017 vyhotoveným geodetkou Ing. Katarínou Nývltovou dňa 31. 03. 2017, 
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 12. 04. 2017 pod  
číslom 124/2017 a to:  
 parcela číslo 3080/328, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1079 m2,  
 parcela číslo 3080/339, ostatné plochy o výmere 58 m2, 
 parcela číslo 3080/340, ostatné plochy o výmere 65 m2, 
 parcela číslo 3080/341, ostatné plochy o výmere 646 m2, 
 parcela číslo 3080/342, ostatné plochy o výmere 544 m2, 
 parcela číslo 3080/343, zastavané plochy a nádvoria o výmere 162 m2, 
 parcela číslo 3080/344, zastavané plochy a nádvoria o výmere 49 m2, 
 parcela číslo 3080/345, zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2, 
 parcela číslo 3080/346, zastavané plochy a nádvoria o výmere 67 m2, 
 parcela číslo 3080/347, zastavané plochy a nádvoria o výmere 196 m2, 
spolu o výmere 2972 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v kúpnej cene 46,- EUR/m2,  
t. j. pri celkovej výmere 2972 m2 v celkovej kúpnej cene 136 712,- EUR, pre  
SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, 

2. spôsob prevodu spoluvlastníckeho podielu na pozemku parcela číslo 3080/48,  
zastavaná plocha o výmere 602 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu 
v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 3976 v kúpnej cene 
46,- EUR/1 m2 pre spoločnosť SHELL Slovakia, s.r.o. so sídlom Einsteinova 23,  
851 01 Bratislava, IČO: 31 361 081, pri dodržaní ustan. § 140 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení.  

 
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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13. Mikulás Mikus, s. č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom – ponuka na odpredaj stavebných 
objektov SO-02 Komunikácia s chodníkom v Obytnej zóne Šaľa – Dostihová dráha - 
materiál číslo D 16/5/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia neodporúča kúpu.   
 
Diskusia: 
 
Ing. Michael Angelov 
- ja by som žiadal vysvetlenie od predsedu ekonomickej komisie, že teda prečo neodporúča 

ekonomická komisia a zároveň taká vsuvka, mal som pocit, že je to praxou v meste, že keď 
nejaký developeri postavia komunikácie, že potom sa dostávajú do majetku mesta za 
symbolickú cenu a že v čom je tentokrát problém,  

 
Ing. Tibor Baran 
- keď ste si naštudovali materiál o vnútroblokových komunikáciách, je súčasťou majetku 

dnes podnikateľa p. Mikusa aj príjazdová cesta, ktorá ide po starej ceste na Kráľovú a za 
poľnohospodárskou školou ide doprava; to je po prvé, že tá nie je súčasťou prevody to je 
ad 1; druhá vec je, že bežnou praxou sú v dôvodovej správe uvedené tri, alebo štyri prípady, 
keď títo developeri, alebo investori, ktorí pripravujú stavebné pozemky pre budúcich 
staviteľov odovzdávajú nie len spevnenú plochu, alebo keď takto môžem túto komunikáciu 
nazvať, ale odovzdávajú aj pozemok v tejto symbolickej cene a tu boli asi tri, alebo štyri 
prípady, ktoré v dôvodovej správe uvedené jednoducho sú; pri ďalšom materiály, ktorý 
bude nasledovať po tomto materiály z tohoto bude celkom zrejmé a to bolo predmetom toho 
prvotného a jasného nesúhlasu ekonomickej komisii; aby som bol ešte spravodlivý,  
p. podnikateľ podľa pracovníkov majetkového oddelenia sa ešte vyjadril, že túto cestu si 
ešte nechá tú príjazdovú, to je asi pár sto metrov od tej kvázi hlavnej cesty, starej cesty 
smerom na Kráľovú a že bude o tom uvažovať až po ukončení ďalších podnikateľských 
aktivít čo pre nás bolo také vágne,  

 
Ing. Michael Angelov 
- (nezrozumiteľný zvukový záznam) ... a pozemky chcel vymeniť za nejaké lukratívnejšie,  
       
Mgr. Jozef Belický 
- to nie je, že za lukratívnejšie, lebo zase tam je prepočet k cene, o to nejde, ide o to, že nám 

to chcel zameniť a že v minulosti nám bez problémov odovzdali tento majetok vrátane 
pozemkov, o to ide; len to som chcel vysvetliť, že on nechcel jedna k jednej s lukratívnejším 
pozemkom, lebo tam by sa bolo pomerne k cene ako vychádzalo s inou výmerou, išlo len 
o to, že vôbec túto zámenu neschváliť, pretože v minulosti sme mali takéto isté diela 
odovzdané aj s pozemkom bez problémov,    

 
Ing. Peter Andráši 
- ja len doplním, že v podstate tým, ako tu bolo povedané, že my neprichádzame k tým 

pozemkom, tak sme istým spôsobom v budúcnosti možno „vydierateľní“, ale jednoducho 
proste nemáme k nim žiadny vzťah a potom ich dostaneme trebárs do nájmu, budeme 
musieť za ne platiť, keď tam budeme chcieť vyčistiť ja neviem od snehu atď. a na to 
nadväzuje ten druhý bod, kde tie pozemky, jasné, tu máte mesto, ale chceme za ne tento, 
tento, tento mestský; v tom je v podstate podstata tých dvoch bodov, ale došli sme k tomu 
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až tiež týmto poznaním po vysvetlení, keď sme si uvedomili, že o pozemky nejde, iba 
o betón,  

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

ponuku na odpredaj stavebného objektu SO – 02 Komunikácia s chodníkom v Obytnej zóne 
Šaľa – Dostihová dráha, 

B. schvaľuje 
kúpu skolaudovaného stavebného objektu SO – 02 Komunikácia s chodníkom v Obytnej 
zóne Šaľa – Dostihová dráha, nachádzajúceho sa na pozemkoch registra „C“ katastra 
nehnuteľností, parcela číslo 5029/22, 5029/23, 5033/1, od stavebníka Mikulása Mikusa, 
bytom s. č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom, za cenu 1,- Eur.   

 
Prezentácia: 17 
Za:    0 
Proti:  13 
Zdržal sa:   4 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
 
 
14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve 

mesta Šaľa za pozemky vo vlastníctve Mikulása Mikusa, s. č.  374, 927 05 Dlhá nad 
Váhom, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 17/5/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia neodporúča schváliť zverejnenie zámeru 
zámeny. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa 
za pozemky vo vlastníctve Mikulása Mikusa, s. č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že  
pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa 
pre katastrálne územie a obec Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva 
č. 1 a to: 
- parcela č. 1030/41, ostatné plochy o výmere 7 m2, 
- parcela č. 1030/42, ostatné plochy o výmere 14 m2, 
- novovytvorená parcela č. 1029/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2  

v zmysle GP č. 08-05/2018, 
- novovytvorená parcela č. 1030/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2818 m2  

v zmysle GP č. 08-05/2018, 
- parcela č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2127 m2, 
- parcela č. 791/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 265 m2, 
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- novovytvorená parcela č. 791/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1103 m2  
v zmysle GP č. 12-05/2018, 

- novovytvorená parcela č. 3205/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 930 m2  
v zmysle GP č. 09-05/2018, 

- novovytvorená parcela č. 2564/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 667 m2  
v zmysle GP č. 11-05/2018, 

sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh  
v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v katastrálnom území Šaľa ako prípad hodný 
osobitného zreteľa v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí  
v znení neskorších predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní majetkových vzťahov, 
nasledovne:  
1. pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu 

Šaľa pre katastrálne územie a obec Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste 
vlastníctva č. 1 a to: 
- parcela č. 1030/41, ostatné plochy o výmere 7 m2, 
- parcela č. 1030/42, ostatné plochy o výmere 14 m2, 
- novovytvorená parcela č. 1029/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 254 m2  

v zmysle GP č. 08-05/2018, 
- novovytvorená parcela č. 1030/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2818 m2  

v zmysle GP č. 08-05/2018, 
- parcela č. 791/23, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2127 m2, 
- parcela č. 791/24, zastavané plochy a nádvoria o výmere 265 m2, 
- novovytvorená parcela č. 791/31, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1103 m2  

v zmysle GP č. 12-05/2018, 
- novovytvorená parcela č. 3205/5, zastavané plochy a nádvoria o výmere 930 m2  

v zmysle GP č. 09-05/2018, 
- novovytvorená parcela č. 2564/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 667 m2  

v zmysle GP č. 11-05/2018, 
2. za pozemky vo vlastníctve Mikulása Mikusa, bytom s. č. 374, 927 05 Dlhá nad Váhom, 

vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre katastrálne územie a obec 
Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 7006 a to: 
- parcela č. 5029/22, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 900 m2, 
- parcela č. 5029/23, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 978 m2, 
- parcela č. 5033/1, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 17395 m2. 

 
Prezentácia: 18 
Za:    0 
Proti:  17 
Zdržal sa:   1 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
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E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo 

volebnom období 2018 – 2022 - materiál číslo E 1/5/2018  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo   

návrh na určenie rozsahu výkonu funkcie primátora na celé funkčné obdobie vo volebnom 
období 2018 – 2022, 

B. určuje     
na celé funkčné obdobie vo volebnom období 2018 – 2022 výkon funkcie primátora v celom 
rozsahu (na plný úväzok).   

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
 
2. Návrh na vymenovanie ďalšieho konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. - materiál 

číslo E 2/5/2018  
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta  
 
Predkladám návrh na vymenovanie ďalšieho konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. 
V zmysle stanov tejto spoločnosti má spoločnosť dvoch konateľov, druhým konateľom bola  
p. Ing. Zelenáková, ktorá sa vzdala funkcie konateľa spolu s prvým konateľom, keď on ukončil 
svoje funkčné obdobie.  
Som presvedčený o tom, že je potrebné, aby takáto spoločnosť mala druhého konateľa, pre 
prípad neprítomnosti toho prvého musia byť úkony, ktoré môže vykonať druhý konateľ tak, 
aby spoločnosť zostala funkčná aj v neprítomnosti prvého konateľa a riaditeľa spoločnosti. 
Dozorná rada prerokovala návrh na menovanie Ing. Petra Jaroša ako ďalšieho konateľa 
spoločnosti  MeT Šaľa, spol. s r.o. Nie je to nič nové, že konateľom má byť poslanec mestského 
zastupiteľstva, pretože v minulosti tretím konateľom bol dokonca prednosta mestského úradu.  
V súčasnosti sú podľa stanov len dvaja konatelia, funkcia tretieho konateľa bola zrušená a mali 
sme aj jedno obdobie, keď prvý konateľ a riaditeľ bol tiež poslancom mestského zastupiteľstva.  
Dozorná rada prerokovala a odporúča jeho menovanie, mám tu písomné vyhlásenie Ing. Petra 
Jaroša, že súhlasí s ustanovením do funkcie konateľa, preto predkladám návrh, tak ako ho máte 
pred sebou, aby mestského zastupiteľstvo prerokovalo a odporučilo mne ako primátorovi mesta 
a valnému zhromaždeniu, aby som dňom 1. júla 2018 menoval Ing. Petra Jaroša za konateľa 
MeT Šaľa, spol. s r.o. Toto, čo sa teraz udeje, tento právny akt, sa nazýva predbežný súhlas 
zastupiteľstva pre valné zhromaždenie. 
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Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- čiže právne je to v poriadku, konateľ spoločnosti môže byť aj mestským zastupiteľom,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- áno, už sme tu aj mali taký prípad; Karol Mikloš ako prvý konateľ, bol aj poslancom 

mestského zastupiteľstva dokonca v jednom období,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na vymenovanie ďalšieho konateľa spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o.,                                                                 
B. odporúča 

primátorovi mesta, aby dňom 1. júla 2018 menoval Ing. Petra Jaroša za konateľa MeT Šaľa, 
spol. s r.o.  

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
Ing. Tibor Baran 
- dovolím si vo vidine budúcich pôžitkov poblahoželať p. kolegovi k dobrému výkonu 

funkcie na mestskej ekologickej teplárni,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- p. poslanec Jaroš sa ešte hlási o slovo,  
 
Ing. Peter Jaroš 
- veľmi chcem poďakovať mestskému zastupiteľstvu za dôveru, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- budeme ti držať palce,  
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 

 Neboli predmetom rokovania.  
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H. RÔZNE 
 
1. Návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva, návrh na určenie 

volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2018 – 2022 - materiál 
číslo H 1/5/2018  

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

návrh na určenie počtu poslancov mestského zastupiteľstva, návrh na určenie volebných 
obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2018 – 2022, 

B. určuje 
na volebné obdobie 2018 – 2022: 
1) počet poslancov mestského zastupiteľstva 21 
2) počet volebných obvodov 3 a počet poslancov v nich nasledovne: 

-   volebný obvod č. 1 (Šaľa) 7 poslancov 
      -   volebný obvod č. 2 (Šaľa) 7 poslancov 
      -   volebný obvod č. 3 (Šaľa, mestská časť Veča) 7 poslancov, 

s tým, že zoznam ulíc podľa jednotlivých volebných obvodov tvorí prílohu tohto 
uznesenia. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2018 - 

materiál číslo H 2/5/2018  
Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo   

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2018, 
B. súhlasí    

s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2018 nasledovne: 
20. septembra 2018, 
25. októbra 2018, 
  4. decembra 2018 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy,  
                                   udeľovanie ocenení mesta Šaľa.   
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Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Mgr. Jozef Belický 
- ja už som to avizoval niektorým poslancom vopred, ja sa nemám kde vtesnať s takýmto 

bodom, ani to nie je taký bod, aby sme ho zaradili do rokovania, takže sme sa dohodli 
s viacerými, že v bode rôzne je toto možné prerokovať; 12. septembra si Duslo Šaľa, a.s. 
spomienkovou slávnosťou pripomenie 60. výročie svojho založenia; dovtedy už nebudeme 
mať zasadnutie mestského zastupiteľstva a ja by som bol veľmi rád, keby sme boli na jednej 
vlne a uzrozumení s tým, že som presvedčený o tom, že mesto by malo nejaký prejav pri 
tejto príležitosti k Duslu Šaľa vykonať; nemyslím prejav ústny, ale nejako prejaviť to, že si 
vážime, že je tu firma, ktorá 60 rokov dáva prácu ľuďom z tohto regiónu, firmám z tohto 
regiónu, že vyrástli odtiaľ skvelí ľudia, skvelé stredné podniky aj menšie firmy; neviem si 
predstaviť, ako to máme urobiť, ale pretože Duslo Šaľa a.s. už je držiteľom ceny mesta, čiže 
nezopakujeme tento úkon, žiadne vyššie ocenenie mesto Šaľa ako oficiálne v zmysle VZN 
neudeľuje; napriek tomu si myslím, že predtým, než ja tam odovzdám nejaké uznanie, tak 
by sme sa mali s tým stotožniť a malo by to byť aj v mene mestského zastupiteľstva, nie len 
v mene primátora; bežne sa vystavujú buď ďakovné diplomy, alebo certifikát ocenenia, 
alebo niečo podobné a väčšinou to je pod hlavičkou primátora mesta Šaľa; ja by som 
v tomto prípade volil skôr formu ako primátor mesta Šaľa a mestské zastupiteľstvo v Šali, 
tak chcem, aby ste boli o tom informovaní; nemáme tak zásadný problém s vecným darom, 
lebo niečo si viem predstaviť také symbolické, k tomu máme aj my nejaké návrhy, aj  
p. poslanec Andráši mi vnukol jeden nápad, ktorý tiež nie je špatný, to Vám poviem, ale 
poprosil som niektorých kolegov, či ich nenapadne niečo, čo by malo byť niečím iným, než 
vecným darom, nejakým prejavom, ktorý by som ja tam vedel odovzdať jednoducho na tom 
stretnutí 12. septembra; naša predstava v tejto chvíli je taká, že bežne to robíme 
spoločnostiam, ktoré tu fungujú napr. 25 rokov, bolo to v prípade Menertu, v prípade 
ProCS, na desiate výročie v Synecte, spoločnostiam, ktoré majú tú históriu, alebo 
inštitúciám, ktoré majú históriu, teraz naposledy Centrum voľného času 50 rokov, predtým 
sme mali Základnú umeleckú školu, mala svoje výročie; jednoducho im odovzdáme 
pamätnú plaketu, alebo ďakovný diplom s tým, že tam poďakujeme presne za niečo; okrem 
toho sa odovzdáva vecný dar, väčšinou dávame obraz Šaľa na dlani, to je taký obraz od 
nášho miestneho fotografa Juraja Kovácsa, je to krásne, je to s objektívom urobené, takže 
celé mesto sa nachádza v kruhu, je to veľmi pekné, ale v tomto prípade by som volil niečo 
ešte možno viac symbolické; my sme mali nápad teda, že vlajku, teda zástavu mesta, ktorá 
by mohla visieť kľudne pred Duslom Šaľa, nič by sa nestalo, oni majú umiestnené zástavy 
pred podnikom a že by to bolo tam symbolicky odovzdané; p. poslanec Andráši mal jeden 
nápad, že možno vyraziť plaketu, alebo mincu, ktorá na rube a na tom líci by mala na jednej 
strane Duslo, na druhej strane mesto, čo nie je špatné, dá sa urobiť taká súprava, že potom 
sa tam tá minca dá postaviť z oboch strán, teda jedna tak, druhá tak; tiež to je dobrý nápad, 
vznikol tu jeden z nápadov, že možno symbolicky udeliť Duslu Šaľa právo, aby na svojich 
výrobkoch uvádzali Made in Šaľa, ale tak toto by sme museli ešte domyslieť, nie je to zlé, 
lebo to je svojim spôsobom symbolika, v tom nič iné nie je; asi by s tým nezobchodovali 
Panamu, ale symbolické by to bolo určite; neviem či niekto z tých, ktorých som poprosil, 
oslovil okrem R. Andrášiho, či ešte má niekto nejaký dobrý nápad, p. Rehák hovoril ešte tú 
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maketu šalianskeho kaštieľa, skúsime; vecný dar si viem predstaviť, či niekoho nenapadlo 
niečo, čo je plus k tomu, 

 
Ing. Peter Andráši 
- taká klasika, že kľúče od mesta, my také nebudeme mať?     
 
Mgr. Jozef Belický 
- my nemáme na toto v ustanovení postup, možno inde majú, my nemáme, že čo a komu; 

pamätná minca obojstranná, alebo plaketa; tá minca, dokážeme z toho urobiť takú peknú 
kazetu, na jednej strane Duslo, na druhej strane mesto, skúsime tam nejaký hodnotný text 
vymyslieť, ale určite to chcem aj s tým sprievodným obrazom, ktorý bude certifikát 
nejakého typu, ktorý udelím od občanov mesta Šaľa v mene primátora a mestského 
zastupiteľstva, aby ste s tým boli uzrozumení,  

 
Ing. Michael Angelov 
- ja som nad týmto voľakedy dávnejšie premýšľal a nie ohľadom výročia Dusla, ale že vlastne 

v Šali nemáme žiadny znak toho, že sme vlastne industriálne mesto a ja som práve 
rozmýšľal, že možno nejaká socha v industriálnom štýle, nejaký pamätník, ktorý  by skrátka 
hovoril o tom, že Šaľa je vybudovaná na Dusle, dá sa povedať; teda ani nie sochu, pardon 
za výraz, skôr ten pamätník, vlastne že nie my dávame Duslu, podľa mňa to je také zvláštne, 
my im niečo dáme, oni to dajú do vitrínky voľakde, ale že my si dáme niečo, možno nejaká 
stará cisterna, ale zas nech to je pekné samozrejme,     

 
Mgr. Jozef Belický 
- symbol, ktorý to pripomína; dohodnime sa tak, že ak niekoho napadne niečo hodnotné, 

pošlite mi to ešte do mailu, nebudeme to riešiť zajtra, možnože v polovici júla, trištvrte júla, 
budeme fyzicky riešiť túto vec; i toto mi príde ako dobrý nápad, len mi napíšte, že čo a kam, 
či to vieme domyslieť do nejakej formy,  

 
Ing. Michael Angelov 
- to sa treba s umelcami o tom porozprávať, že čo sa dá; len tá myšlienka, že nie my dávame 

ale my do seba dávame,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- pokúsme sa možno niečo ako pamätnú tabuľu, ale pre niekoho, kto žije; dal som Vám to na 

vedomie, skúsme sa na tom nejako spoločne podieľať. 
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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 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali v roku 2018.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
Peter Hlavatý 
 
 
 
 
Milena Veresová 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                                              
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 13. júla 2018   


