
ZÁPISNICA 
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 21. augusta 2018 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
Mgr. Jozef Belický pred otvorením zasadnutia mestského zastupiteľstva pripomenul, že dnes 
je 50. výročie od vstupu vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, kedy na 22 rokov 
definitívne zmarili všetky nádeje na slobodu a normálny rozvoj tejto spoločnosti. Uviedol, že 
určite každý z nás si ctí obete tohto obdobia, všetky tie krivdy, ktoré ľudia v tomto štáte museli 
prežiť a celé to obdobie, z ktorého všetci, pevne veríme, sme sa poučili a ktoré sa už nikdy 
nezopakuje, mali by sme to pripomínať nielen tu na mestskom zastupiteľstve, ale každý vo 
svojej rodine, svojim deťom rozprávať o tom, aby sme neboli úplne ako hlúpi, ale aby sme boli 
múdri a naučili sa na chybách iných a nemuseli sa poučiť na tých svojich vlastných.      
 
 

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 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je prítomných a registrovaných 18 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať 
a uznášať sa. 
 
Ospravedlnení: Ing. Peter Andráši, Ing. Michael Angelov, Ing. Vladimír Vicena 
Neskorší príchod nenahlásil žiadny z poslancov.  
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
navrhol doplniť do programu rokovania: 
- do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 4/6/2018 - IC Holding, s.r.o., 

Bratislavská 29, 917 01 Trnava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, 
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava   
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Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta: 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Hlasovanie o zmene programu zasadnutia: 
doplniť do programu rokovania: 
- do časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 4/6/2018 - IC Holding, s.r.o., 

Bratislavská 29, 917 01 Trnava – žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo 
vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, 
a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava   

Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Zmena programu (doplnenie programu) zasadnutia bola schválená.  
 
 
Schválený program zasadnutia: 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

zápisnice a zapisovateliek 
 
Časť II. Predkladané materiály 

 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania 
nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa - materiál číslo 
B 1/6/2018 
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Návrh na určenie výšky nájomného v „Bodovom bytovom dome B1“ a v Bodovom 

bytovom dome B2“ na ulici Kráľovská, postavených na pozemkoch „C“ registra 
katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9, parcelné číslo 1971/8, v k. ú. Šaľa - 
materiál číslo C 1/6/2018 
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
 

D. Majetkové záležitosti 
1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – žiadosť o prenájom 

pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 1/6/2018                                                                    
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
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2. Ponuka na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním 
do priemyselného areálu“ od Anny Hátašovej, Fr. Kráľa 1863/6, 927 05 Šaľa - materiál 
číslo D 2/6/2018 
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

3. Kúpa Bodového bytového domu B1 a Bodového bytového domu B2 od IC Holding, 
s.r.o, Bratislavská 29, 917 01 Trnava - materiál číslo D 3/6/2018 
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

4. IC Holding, s.r.o. Bratislavská 29, 917 01 Trnava – žiadosť o zriadenie vecného 
bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - materiál číslo  
D 4/6/2018 
predkladá JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
 
 

ČASŤ III. UKONČENIE 
 
Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Marián Krištof 
členovia: Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- 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: PaedDr. Danica Lehocká, PhD. a Róbert Tölgyesi.   
Hlasovanie: 
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že overovatelia zápisnice z 5. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva konaného 28. 06. 2018, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť 
zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky.       
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Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Bc. Veronika Jarošová.  
 

 
ČASŤ II. 

PREDKLADANÉ MATERIÁLY 
 

B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania 
nájomných bytov a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa - materiál číslo 
B 1/6/2018  

 
Mgr. Jozef Belický 
- predtým, než bude predložený materiál by som chcel informovať, že prvé dva domy v rámci 

výstavby nájomných bytov boli skolaudované 31. 07. 2018, tzn. splnili z hľadiska 
technickej spôsobilosti všetky nároky, máme tam ešte nejaké výtky k tomu, ako sú domy, 
aké je vyhotovenie, technické prevedenie, to sa ešte rieši; dnes budeme schvaľovať okrem 
tohto Všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré sa týka vlastne už prideľovania týchto 
nových bytov, ale aj podmienok pre naše byty, ktoré máme aj dnes, budeme schvaľovať aj 
kúpu týchto prvých dvoch domov tak, aby sme mohli použiť schválený úver zo Štátneho 
fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a aby sme mohli ešte pred budúcim zasadnutím mestského 
zastupiteľstva v zmysle schváleného poradovníka, ktorý schválila komisia pre sociálne 
a bytové otázky, aby sme mohli tieto byty postupne prideľovať jednotlivým uchádzačom.         

 
Predložila JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- ešte pred predložením materiálu si dovolím opraviť chybu v písaní v § 3 ods. 1 písm. c), 

ktoré má znieť „žiadateľ alebo manželka, druh/družka žiadateľa nie je nájomcom obecného, 
alebo mestského alebo spoločným nájomcom nájomného obecného alebo mestského bytu“;   

 
Mgr. Jozef Belický 
- VZN nemá veľmi veľa ustanovení, takže je veľmi jednoduché aj tie zmeny porozumieť o čo 

sa jedná, máme nové podmienky, postavili sme byty, resp. kúpime byty, ktoré sú kúpené 
len s podporou ŠFRB bez podpory štátu, sú tam trochu voľnejšie podmienky pre 
prideľovanie, aby sme si mohli naozaj popreferovať tých, ktorých naozaj preferovať 
v tomto meste chceme a to sú mladé rodiny, k tomu sa vzťahujú aj tieto zmeny; otváram 
diskusiu,  

 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov 
a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa, 

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 9/2015 o podmienkach nájmu a užívania nájomných bytov 
a bytov osobitného určenia vo vlastníctve mesta Šaľa. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh na určenie výšky nájomného v „Bodovom bytovom dome B1“ a v „Bodovom 

bytovom dome B2“ na ulici Kráľovská, postavených na pozemkoch „C“ registra 
katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9, parcelné číslo 1971/8, v k. ú. Šaľa - 
materiál číslo C 1/6/2018  

Predložila JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- doplním len jednu vetu, že výpočet vychádza zo zákona, pretože nájomné byty majú 

regulované nájomné, čiže tam všetky tie sumy boli vypočítané alikvotne k tomu, čo určuje 
zákon, tzn. tie percentá sú tam všetky spravované a správa bytov nám dala z uznesenia  
č. 2/2018 máme určené, že za správu bytov koľko sa určuje platba,      

 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na určenie výšky nájomného v  „Bodovom bytovom dome B1“ a v „Bodovom 
bytovom dome B2“ na ulici Kráľovská, postavených na pozemkoch „C“ registra katastra 
nehnuteľností parcelné číslo 1971/9,  parcelné číslo 1971/8, v k. ú. Šaľa,  

B. schvaľuje 
výšku nájomného v „Bodovom bytovom dome B1“, súpisné číslo 2489/4A, postavenom na 
pozemku registra „C“ katastra nehnuteľností parcelné číslo 1971/9 a v „Bodovom bytovom 
dome B2“, súpisné číslo 2490/4B, postavenom na pozemku registra „C“ katastra 
nehnuteľností parcelné číslo 1971/8, na ulici Kráľovská, v k. ú. Šaľa, vo výške  
3,- EUR/1m2 obytnej plochy t. j. 4 % z obstarávacej ceny bytových domov, z toho tvorbu 
fondu opráv vo výške 0,374 EUR/m2 obytnej plochy t. j. 0,5 % z obstarávacej ceny 
bytových domov.  
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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. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – žiadosť o prenájom 

pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 1/6/2018  

Predložila JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemkov 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 verejnoprospešnej 
líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“; zámer prenájmu majetku mesta z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa  
06. 08. 2018, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v extraviláne katastrálneho 
územia Šaľa podľa prílohy č. 1 v celkovej výmere 2944,79 m2, v zmysle geometrického 
plánu č. 36315583-034-2012, ktorý vyhotovila Katarína Štibraná dňa 23. 04. 2013, 
aktualizovaný geometrickým plánom, ktorý vyhotovil Ing. Marek Mészáros dňa  
30. 04. 2018, pre žiadateľa Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava,  
IČO: 003328, v cene 1,769 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 5 209,33 Eur/rok, na dobu 
určitú, počas výstavby verejnoprospešnej líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Ponuka na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za 

zamestnaním do priemyselného areálu“ od Anny Hátašovej, Fr. Kráľa 1863/6, 927 05 
Šaľa - materiál číslo D 2/6/2018  

Predložila JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
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Mgr. Jozef Belický 
- na doplnenie možno len uvediem, že 23. 08. (tento týždeň štvrtok) odovzdávame stavenisko 

spoločnosti Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., ktorá je realizátorom tejto stavby a začne sa 
výstavba cyklotrasy, predpokladaná realizácia je tam niekde okolo troch mesiacov,  

 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

ponuku na kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním  
do priemyselného areálu“ od Anny Hátašovej, Fr. Kráľa 1863/6, 927 05 Šaľa, 

B. schvaľuje 
kúpu pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8903, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 
1/40-tina v pomere k celku: 
- parcela „C“ KN číslo 5798/71, orná pôda o výmere 35 m2, výmera spoluvlastníckeho 

podielu 0,88 m2, 
- parcela „C“ KN číslo 5798/72, ostatné plochy o výmere 75 m2, výmera 

spoluvlastníckeho podielu 1,88 m2, 
za kúpnu cenu 4,979 EUR/m2, pri celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 2,76 m2, 
v celkovej kúpnej cene 13,75 EUR od Anny Hátašovej, Fr. Kráľa 1863/6, 927 05 Šaľa. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Kúpa Bodového bytového domu B1 a Bodového bytového domu B2 od IC Holding, 

s.r.o, Bratislavská 29, 917 01 Trnava - materiál číslo D 3/6/2018  
Predložila JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

kúpu Bodového bytového domu B1 a Bodového bytového domu B2 od IC Holding, s.r.o., 
Bratislavská 29, 917 01 Trnava,  

B. schvaľuje 
kúpu Bodového bytového domu B1, súpisné číslo 2489/4A, postaveného na parcele číslo 
1971/9 a Bodového bytového domu B2, súpisné číslo 2490/4B, postaveného na parcele 
číslo 1971/8, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa, pre obec a katastrálne 
územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva číslo 8855, v celkovej 
kúpnej cene 1 514 000,- EUR od IC Holding, s.r.o., IČO:50 346 342, so sídlom Bratislavská 
29, 917 01 Trnava.  
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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. 
 
 
4. IC Holding, s.r.o. Bratislavská 29, 917 01 Trnava – žiadosť o zriadenie vecného 

bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného 
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - materiál číslo 
D 4/6/2018  

Predložila JUDr. Ing. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
      žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa                  

v katastrálnom území Šaľa, 
B. schvaľuje 

podľa § 13 ods. 2 písm. c) a § 13 ods. 6 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa 
v platnom znení časovo neobmedzené, bezodplatné vecné bremeno spočívajúce v uložení, 
užívaní, prevádzkovaní, údržbe, opráv, rekonštrukciách, modernizáciách elektrických 
vedení, prípojok a iných súvisiacich stavieb a ich odstránení v zmysle zákona  
č. 251/2012 Z.z. o energetike, vstupe, prechode a prejazde peši, motorovými  
a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi k nehnuteľnostiam vedených 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa,  
v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 1678/3, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 11619 m2; parcela číslo 1959/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5325 m2; 
parcela číslo 1961, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1692 m2; parcela číslo 1971/1, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 4376 m2, parcela číslo 1971/18, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 171 m2; na liste vlastníctva č. 1, v zmysle geometrického plánu  
č. 86/2018, vyhotoveného spoločnosťou GEO ADVICE s.r.o., v koridore o šírke 1 m, 
v prospech oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 
IČO: 36 361 518, v zastúpení na základe plnomocenstva zo dňa 14. 08. 2018 spoločnosťou 
IC Holding, s.r.o., so sídlom Bratislavská 29, 917 02 Trnava, IČO: 50 346 342.  

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Mgr. Jozef Belický 
- poprosil by som vás ešte o chvíľu pozornosti k jednej veci a to je problém, ktorý sa tu 

premlel už cez našu webovú stránku, sociálne siete, dali sme tomu šancu, aby sa ľudia 
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verejne vyjadrili k tomu a je to príbeh mozaiky z bočnej strany mestského úradu; mozaika 
bola vyhotovená v roku 1986, teda v roku, keď Halleyho kométa bola viditeľná zo zeme; 
pri tejto príležitosti vo svete vzniklo niekoľko diel, mimo iné táto kométa o ktorej to, že je 
to kométa nevedel v Šali takmer nikto až teraz, keď sme ju plánovali zdemontovať, tak sme 
sa stretli s autorom, ktorý nám vysvetlil, čo je na tomto obraze; má to svoju fantáziu, 
nebránime sa tomu, umenie má rôzne formy a zdvihla sa celkom vlna odporu, prečo toto 
nádherné dielo, pri ktorom sa ale nikto nikdy nepristavil aspoň čo ja si pamätám, prečo sa 
demontuje; reagovali sme na požiadavku verejnosti, stretli sme sa s autorom diela, 
vysporiadali sme sa s jeho autorskými právami, so všetkým, nemáme k nemu žiadne 
záväzky, to vopred hovorím; stretli sme sa s autorom s p. Viliamom Širokým, ktorý nám 
navrhol takú možnosť, my sme mu ponúkali možnosti, že by sme mohli premietať možno 
aj na novú fasádu tento obrazec pomocou špeciálneho projektora, alebo by mohol na plátno 
vyhotoviť repliku, ktorú by sme mohli dať do interiéru, tieto možnosti odmietol, ale pre 
zachovanie diela nám ponúkol to, že by vyhotovil toto dielo opätovne ako dielo v pôvodnej 
podobe, teda mozaiku z keramiky; ovšem nemôžeme to urobiť na novej fasáde, ktorá je 
robená na konštrukcii a teda sme potrebovali nové miesto, pretože verejnosť sa veľmi 
dožadovala toho, aby nezomrelo toto umenie, ponúkli sme mu niekoľko možností; vybral 
sa priestor, ktorý vidíte na plátne (prezentácia) a je to priestor na ZŠ J. Hollého, kde je 
momentálne umiestnené logo tejto školy, je možné ho premiestniť a ten priestor by potom 
vyzeral tak, ako je na fotke v prezentácii; túto informáciu sme zverejnili, samozrejme stretlo 
sa to s absolútnym odporom, my toto dielo nechceme, ale zase pravda je taká, že verejnosť 
nemôže v ľudovom hlasovaní na facebooku rozhodovať o tom čo v tomto meste bude a čo 
nebude, to nejde; niekto za to musí zobrať zodpovednosť a ja som s p. Širokým o tomto 
hovoril, vyhotovenie tohto diela v tejto podobe ako ho vidíte by vyšlo zhruba na 13 tisíc 
Eur, z čoho 10 tisíc Eur je cena diela aj s materiálom so všetkým a 3 tisíc Eur je príprava 
podkladu zhruba; chcel som, aby som nebol úplne sám kto rozhoduje o tejto veci a verím, 
že tu sa dá ďaleko serióznejšie hovoriť, než na sociálnej sieti pod anonymným menom, tak 
som chcel počuť, či má niekto nejaký názor na toto, či ste už o tom počuli, premýšľali; p. 
riaditeľ ZŠ je zásadne proti, podľa neho to je nevhodné a zohaví to jeho školu, verejnosť sa 
dožaduje toho, že nie, my iný priestor v tejto chvíli nemáme, ale bolo by možno možné 
ponúknuť autorovi kultúrny dom, až sa rozhodne o jeho osude, možno postaviť samostatný 
múr, kde by mohol toto dielo vybudovať, to sú ďalšie možnosti; faktom je, že on mi volá 4 
krát denne, lebo je to pán v rokoch, ktorý chce mať istotu, že ešte je schopný toto dielo 
urobiť; hovorím to v dobrom tak, ako to je, ja s ním komunikujem pravidelne, aj dnes večer 
mi bude volať, takže chcel som k tomu otvoriť diskusiu tu s ľuďmi, ktorí majú 
zodpovednosť za to, čo v tomto meste je, alebo nie je, aby ste sa k tomu nejako vyjadrili 
a aby sme si povedali, či chceme toto dielo, alebo nie; podľa môjho názoru cena  
13 tisíc Eur nie je nebeskou cenou, nie je to niečo horibilné, na druhej strane faktom je, že 
každý môžeme mať nejaký názor a nejaký vzťah k tejto forme umenia, nie každý to musí 
schvaľovať; rád by som počul, či máte nejaké nápady, že vyberme mu teda iné miesto, ktoré 
bude schodnejšie, alebo dajme verejnú diskusiu kde to má byť; nikdy sa nedohodneme na 
ničom, to som si istý s verejnosťou, tam nie je možné dôjsť ku konsenzu, že tu to bude 
najlepšie, čiže čo s týmto dielom; ak máte nejaký dobrý nápad, uvítam všetko,  

 
Diskusia:  
 
Mgr. Július Morávek 
- my sme spolu diskutovali na túto tému opakovane už, osobne zastávam názor, že tú mozaiku 

treba zachovať; jednak pre svoju stálu aktuálnosť súvisiacu s ľudským poznaním, druhá 
vec, mesto nemá tak veľa umeleckých diel, aby mohla rozhodnúť o tom, že z dvoch sa 
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jedného zbavme, pretože takúto mozaikovú záležitosť máme na budove mestskej knižnice 
a potom túto; ja som prešiel priestory, ktoré by boli vhodné a to naozaj zostáva  
ZŠ J. Hollého vzhľadom na rozmery toho výtvarného diela, pretože na tú stenu to treba 
dostať v tej podobe; pokiaľ by sa autor nerozhodol inak, ale potom by prišlo k zmene 
pôvodného zámeru výstavby, alebo zhotovenia toho diela a tá druhá možnosť je Mestský 
dom kultúry; počkať na rekonštrukciu domu kultúry a dať to na bočnú stenu, alebo urobiť 
samostatne nejakú stenu, alebo zástenu, kde by toto výtvarné dielo bolo umiestnené; 
v každom prípade som za to, aby sa zachovalo v prospech tohto mesta, pretože má svoju 
trvácnu hodnotu,  

 
Mgr. Jozef Belický 
− každé dielo má svoju hodnotu, je to umelecký kus, mne je tiež ľúto, že by sme to úplne 

zlikvidovali, ale zas odmietam ísť proti celej verejnosti, ktorá na jednej strane sa zbúrila, že 
to likvidujeme, na druhej strane, že to chceme obnoviť, no to už úplne a dokonca tí istí 
ľudia,   
 

Mgr. Július Morávek 
− k ľuďom na facebooku sa nevyjadrujem, hovorím len svoj osobný názor na to; zachovať 

v každom prípade zachovať to pre toto mesto a nie som rád, keď sa začína Šaľa deliť, že 
toto je na Veči, toto je v Šali, my sme jedno mesto,  

 
Ing. Tibor Baran 
− nie som nejakým fandom super moderného umenia, skorej som klasik, ale keď už raz niečo 

vzniklo, nemalo by sa to jednoducho zahodiť a tiež som zvažoval za túto krátku chvíľu 
nejaké umiestnenie; mne sa škola nepáči z iného dôvodu, mne tam vadia tie kontajnery atď., 
čo istým spôsobom nerobí dobre; ja by som sa hlásil buď jednému alebo druhému kulturáku, 
na druhej strane čo je pamätník k 89., či by nebolo vhodné využiť druhú stranu tohto 
pamätníka, aj keď ten betónový profil bol taký, aký bol, ale som toho názoru, neničme ho,  

 
Marek Molnár 
− nevie to urobiť aj v zámkovej forme, že by sme to mali na námestí, uložili to ako podlahu,  
 
Mgr. Jozef Belický 
− nie, to sú špeciálne mozaikové keramiky, ktoré sú časť odlíšené len farbou a časť sú priamo 

maľované s obrazcami, to sa robí kus za kus,   
 
Marek Molnár 
− lebo v dnešnej dobe dokážu vyrobiť takú mozaiku, akú chcete a urobia Vám takú zámkovú 

dlažbu z mozaiky,  
 

Mgr. Jozef Belický 
− autor má len nápad a spôsob prevedenia, to je jeho dielo,  preto je to opätovne aj zobrazené 

na tej škole, on nám robil tú grafiku a je to zobrazené presne tak, ako to bolo zobrazené aj 
na úrade, len tie bočné hnedé strany sú trošku viac vytiahnuté a dôvod je ten, že to pôvodne, 
ako to malo vyzerať, sa nezmestilo na tú budovu mestského úradu, tak trochu skrátili tie 
boky,  

          
Marek Molnár 
− ani mne sa to na tej škole neľúbi,  
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Mgr. Jozef Belický 
− tá obkladačka už je maľovaná, keď ju dávajú vypaľovať, 
 
Róbert Tölgyesi 
− všetko to ideme dávať znova, do tohto ideme dať peniaze?  
 
Mgr. Jozef Belický 
− všetko to vyrobí znova, to je v cene 10 tisíc Eur už zahrnuté,  
 
Róbert Tölgyesi 
− tak to nesúhlasím ani ja, za tie peniaze môžeme plno vecí urobiť a či je to nejaké dielo alebo 

nie, nikto o tom nevedel doteraz,  
 
Milena Veresová 
− ja súhlasím s p. Baranom aj p. Morávekom, že by to malo zostať, určite je to umelecké dielo 

a za takéto veľké dielo je 13 tisíc Eur ako zadarmo, naozaj by som sa tu nehandrkovala pri 
našom rozpočte o nejakých 13 tisícoch za prácu, ktorá je jedinečná a na tej škole sa mi to 
tiež nepáči, takže tiež súhlasím s pánmi, že ten kulturák je asi najvhodnejší objekt, len skúsiť 
vyriešiť, že ako,  

 
Ing. Marián Krištof 
− len aby sme boli racionálny, budeme sa tu presne takto dohadovať ako ľudia, kam to dať 

a kam nie; ja navrhujem, aby sme si to dnes už nie, ale na najbližšom zastupiteľstve 
odsúhlasili, že budú na to peniaze, nech poslanec každý chce, alebo nechce, keď to bude 
odhlasované, môžeme ísť ďalším krokom, kam sa to dá,  

 
Mgr. Július Morávek 
− pokiaľ vie, autor súhlasí aj so splátkovým kalendárom na zaplatenie tej sumy; je to tak? 
 
Mgr. Jozef Belický 
− p. Široký je normálny slušný umelec, dá a s ním vyjsť, mali sme spočiatku také trochu 

názorové rozdiely, ale už teraz som stotožnený s tým, že keď to dielo sa zachová, určite 
neurobíme nič zlého; naopak v opačnom prípade, vždy sme vystavený tomu riziku, že 
stratili sme niečo; nemá sa čo zlé stať, lebo to dielo tu bolo aj doteraz, niekto musel nad tým 
premýšľať; faktom je, že nebolo nikdy vysvetlené, ja by som už teraz navrhoval aj 
s popisom, že by sa to spravilo, že čo toto znázorňuje, lebo naozaj nikto netušil, že toto je 
Halleyho kométa, každý tvrdil, že sú to zlaté klasy Žitného ostrova; pokúsim sa na 
september pripraviť z tohto nejaký záver, možno umiestniť grafiku, kde by to mohlo byť na 
kultúrnom dome, ako by to mohlo vyzerať,  

 
Miloš Rehák 
− (nezrozumiteľný zvukový záznam) ... na večianskom ihrisku plot,  
 
Mgr. Jozef Belický 
− tu nemáme zbytočné obkladačky, ktoré potrebujeme niekam použiť, to dielo zase má mať 

nejaké dôstojné miesto a nie opraviť plot na futbalovom štadióne,  
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Na záver p. poslanec Mgr. Jozef Varsányi pripomenul udalosti z 21. augusta 1968. Všetci 
prítomní si pamiatku obetí okupácie uctili minútou ticha. Ďalej hovoril o osobnom svedectve 
z tohto dňa. Pripomenulo sa tu, aký je dnes deň, ja som chcel podstaviť, že by sme minútou 
ticha uctili pamiatku obetí okupácie, ktorých bolo cez sto; keď už som pri mikrofóne, tak by 
som povedal ešte jednu vec, ste tu mnohí, ktorí ste ešte vtedy neboli narodení, ako prebiehala 
táto situácia v Šali; my sme boli vtedy v rokoch, keď sme končili vysokú školu, všetci sme boli 
doma, lebo boli prázdniny a išli ruské vojská; jedna skupina išla od Nitry cez most do Šale 
a druhá skupina išla od Nededu do Šale; všetci sme sa sústredili mladí študenti a mladí chlapci 
pred kostolom a medzitým sme demontovali všetky dopravné značky, ktoré boli v meste; ruská 
armáda prichádzala od Nededu a ja som to natáčal, jediný som mal kameru a pristavil sa u mňa 
gazík a pýtal sa, že „skuda do Bratislavy“ a my sme ukázali smerom na Nitru a stal sa taký 
prúser, že oni sa scukli pred mostom, bola tam tri hodiny kolóna, naháňali nás potom, že kto 
ich tam usmernil; ja som to natáčal, ale keď sa to moja mama dozvedela, ukradla mi kameru, 
zakopala ju a 5 rokov som tú kameru nevedel nájsť; bola zakopaná v záhrade a všetky filmy, 
ktoré sme tam natočili, sa nedali vyvolať, lebo boli zlé; takže takáto bola situácia v Šali.     
 
 

ČASŤ III. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali v roku 2018.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.  
 
 
Róbert Tölgyesi 

 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                                                                                   
 
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 11. septembra 2018   
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