
ZÁPISNICA 
z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 6. novembra 2018 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 
ČASŤ I. 

OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO 
PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATEĽKY 

 
V súlade s ust. § 13 ods. 3 písmeno c) zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch Slovenskej 
republiky a ich používaní v znení neskorších predpisov zaznela štátna hymna Slovenskej 
republiky (pred posledným zasadnutím mestského zastupiteľstva v príslušnom volebnom 
období). 

 
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 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je prítomných a registrovaných 17 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať 
a uznášať sa. 
 
Ospravedlnený: MUDr. Jozef Grell 
Neskorší príchod nenahlásil žiadny z poslancov.  
 
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta: 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Program zasadnutia bol schválený.  
 
Schválený program zasadnutia: 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

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

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/8/2018 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2019 - materiál 
číslo A 2/8/2018 
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/8/2018 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ     

4. Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2017/2018 a stave 
v školskom roku 2018/2019 - materiál číslo A 4/8/2018 
predkladá Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ 

 
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. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne 
služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia  
č. 7/2017 - materiál číslo B 1/8/2018 
predkladá PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa    

 
C. Hospodárenie mesta 

1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 - materiál číslo 
C 1/8/2018 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ     

2. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť zabezpečovania zdravých 
životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany 
zvierat - materiál číslo C 2/8/2018 
predkladá Ing. Edita Haládiková, referentka ŽP, OSaKČ 

3. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním 
na podporu „WIFI pre Teba“ - materiál číslo C 3/8/2018 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ       

4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 
a 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na 
rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 - materiál číslo C 4/8/2018 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná 
kontrolórka 

5. Návrh na prijatie úveru na financovanie modernizácie tepelného hospodárstva - 
materiál číslo C 5/8/2018 
predkladá Ing. Roman Kondys, konateľ spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. 

 
D. Majetkové záležitosti 

1. PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo 
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/8/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
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2. Milan  Okruhlica a  Eva Okruhlicová, bytom Nešporova 1007/13, Šaľa – prevod 
pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál 
číslo D 2/8/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

3. Róbert Meleg a spol. – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam 
na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 3/8/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

4. Pavol Behun a spol. – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na 
Nešporovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 4/8/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Vlčanskej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Františka Mrázika a Ivetu 
Mrázikovú, bytom Žihárec 786 - materiál číslo D 5/8/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

6. Peter Dora a manželka Mária Dorová, 925 81 Diakovce s. č. 33 – žiadosť o kúpu 
pozemkov vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 6/8/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie 
vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 7/8/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

8. Jozef Szabó, Hlavná 11/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/8/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

9. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do 
priemyselného areálu“ od Heleny Kissovej, Železničiarska 1427/60, 924 01 Galanta - 
materiál číslo D 9/8/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

10. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do 
priemyselného areálu“ od Arpáda Pápaya, Dózsova 2284/62A, 927 05 Šaľa - materiál 
číslo D 10/8/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

11. Dodatok č. 2 k zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016 zo dňa 23. 02. 2016 
v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12. 01. 2017 - materiál číslo D 11/8/2018   
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

 
E. Personálne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
 

F. Právne záležitosti 
1. Kúpna zmluva č. 686/2018 – Referentský elektromobil pre potreby MsÚ Šaľa – 

AUTO - IMPEX spol. s r. o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava - materiál číslo 
F 1/8/2018 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ     

2. Zmluva č. 107/2018 o poskytovaní služieb karantenizácie odchytených psov 
a následnej starostlivosti o ne na území mesta Šaľa - materiál číslo F 2/8/2018 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 
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3. Rámcová dohoda č. 21/2018 na realizáciu diela „Havarijné opravy miestnych 
komunikácií v meste Šaľa“ - materiál číslo F 3/8/2018 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 

4. Rámcová dohoda č. 406/2018 na realizáciu diela „Odvodnenie, oprava a výmena 
uličných vpustí na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“ - materiál číslo 
F 4/8/2018 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 

5. Rámcová dohoda č. 578/2018 na realizáciu diela „Údržba miestnych komunikácií 
a chodníkov v meste Šaľa“ - materiál číslo F 5/8/2018 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 

6. Zmluva o dielo č. 665/2018 na realizáciu diela „Predĺženie miestnej komunikácie ul. 
Feketeházyho v meste Šaľa“ - materiál číslo F 6/8/2018 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 

7. Zmluva o dielo č. 554/2018 na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia 
a rozšírenie MK Horná, Šaľa“ - materiál číslo F 7/8/2018 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 

8. Zmluva o dielo č. 375/2018 na realizáciu diela „Kancelária prvého kontaktu – klientske 
centrum a kuchyňa budovy MsÚ v Šali“ - materiál číslo F 8/8/2018 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 

 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 

1. Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo H 1/8/2018 
predkladá Mgr. Jozef Varsányi, predseda Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa 

2. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2019 - 
materiál číslo H 2/8/2018 
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: Peter Hlavatý 
členovia: Ing. Róbert Andráši, Ing. Gabriela Lacková 
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  
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Určenie overovateľov zápisnice 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na overovateľov zápisnice nasledovne: Ing. Tibor Baran a Marek Molnár.    
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 zo 6. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva konaného 21. 08. 2018 a overovatelia zápisnice zo 7. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva konaného 20. 09. 2018 overili svojím podpisom správnosť a úplnosť 
zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky. 
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Bc. Veronika Jarošová.  
 

 
ČASŤ II. 

INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 

Písomné interpelácie podali poslanci: Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár. 
 
Ústnu interpeláciu podali poslanci: 
 
Ing. Peter Andráši 
- na margo jesenného upratovania, čo je samozrejme každoročný kolobeh nosenia odpadu na 

tú našu kvázi bývalú skládku, čo teda občania tých dotknutých ulíc musia strpieť, to je 
normálne, skôr sa mi nepáčila tá spoločnosť, ktorá nám momentálne servisuje tieto 
komunálne služby, jednak sa veľmi priblížila k tej bývalej, keď nechávajú návesy, prívesy 
a neviem, čo iné, bez označenia kade tade, jednak teda ten odpad sa im hodnú chvíľu kopil 
bez toho, že by to boli odnášali, tam bola taká halda, takú ani nepamätám a na druhej strane, 
neviem teda, v akom režime pracuje zberový dvor, kde teda asi najmarkantnejšou položkou 
bude stavebný odpad; ten stavebný odpad sa vyberá od všetkých, vrátane nejakých 
stavebných firiem, alebo v podstate je to len pre občanov?  

 
Ing. Edita Haládiková 
- začnem tým stavebným odpadom; drobný stavebný odpad je odpad, ktorý vlastne pochádza 

z drobných udržiavacích prác od fyzických osôb, tzn. že stavebný odpad, ktorý by 
pochádzal od nejakej stavebnej firmy, tam nepatrí,  

 
Ing. Peter Andráši 
- niekto to kontroluje? 
 
Ing. Edita Haládiková 
- chodím tam každý týždeň dvakrát, ak tam niekto donesie taký odpad, keď tam som ja, tak 

ich pošlem preč, je poučený aj ten zamestnanec, ktorý tam je, jeho kontroluje jeho vedúci 
a len takto to vieme skontrolovať; máš také vedomosti, že by tam nosil niekto také?  
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Ing. Peter Andráši 
- je ho tam požehnane, čiže musíme sa len tešiť, že občania Šale a okolitých dedín teda 

prerábajú, lebo je ho tam sústavne požehnane a dokonca to vyzerá teda, že je to základná 
činnosť toho areálu,  

 
Ing. Edita Haládiková  
- základná činnosť je veľkorozmerný odpad, elektroodpad a drevný odpad, toho je najviac, 

tam sú tie 30 kubíkové kontajnery, ktoré sú na to určené, stavebný odpad sa zbiera do  
7 kubíkových, hneď za tou unimobunkou, 

 
Ing. Peter Andráši 
- ja som tam bol včera, takže som bol milo prekvapený, koľko ich tam je tých 7 kubíkových, 

skôr sa mi zdá, že ho tam je nejako, a možno sa mýlim, čo by som čakal, na drobný odpad 
od nejakých drobných stavebníkov, či prerábačov, je ho tam tak požehnane,    

 
Ing. Edita Haládiková  
- tak drobný stavebný odpad je napríklad aj výmena strechy, škridla, aj to je drobný stavebný 

odpad, takže to množstvo, každý si ho zaplatí,  
 
Ing. Peter Andráši 
- ja sa len pýtam, je ho tam požehnane a už začína to byť zase také docela exponované miesto, 

konečne sme sa zbavili jedného a je tam druhý.  
 
 

ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/8/2018  
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

správu o výsledku kontroly odvodu dane za ubytovanie, 
B. berie na vedomie  

správu o výsledku kontroly odvodu dane za ubytovanie. 
 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2019 - 
materiál číslo A 2/8/2018  

Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- bolo chvíľu dobrým zvykom, že sa zvykli školy kontrolovať, tak raz za čas jedna; teraz to 

ako funguje? 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- funguje to tak, že sa kontrolujú stále, sú to naše rozpočtové organizácie, ktoré v priebehu 

predchádzajúcich dvoch rokov boli permanentne, začali sme základnými školami, potom to 
bolo školské zariadenie Centrum voľného času, Základná umelecká škola a materské školy, 
vykonali sme kontrolu (aj v tomto prvom polroku) opatrení, ktoré boli prijaté na odstránenie 
nedostatkov no a v prvom polroku 2019 nemáme zatiaľ naplánovanú kontrolu školských 
zariadení ani škôl,  

 
Ing. Peter Andráši 
- to kontrolujete len tak námatkovo, bez, mimo aj plán, alebo vždy je to plán? 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- nie, vždy je to plán, je to v súlade s plánom, resp. mimoriadne na základe požiadavky, ktorá 

je uložená uznesením mestského zastupiteľstva a od budúceho roka to už bude aj na základe 
požiadavky primátora mesta,  

 
Ing. Peter Andráši 
- čiže, keby sme chceli niečo zaviesť, že raz za pol roka vždy jednu školu, tak to by bolo treba 

dať do plánu,  
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- buď, alebo uznesením zastupiteľstva,  
 
Ing. Peter Andráši 
- lebo začal to byť taký dobrý zvyk, to bolo podľa mňa celkom fajn,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2019, 
B. schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na I. polrok 2019.  
 
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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3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/8/2018  
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 

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

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. 
C. ruší 

časť C. Uznesenia č. 7/2018 – VIII. zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 
2018 zo dňa 20. septembra 2018. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Súhrnná správa o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení  

v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2017/2018 a stave v školskom 
roku 2018/2019 - materiál číslo A 4/8/2018  

Predložila Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Krištof 
- chcel by som sa poďakovať za správu, ako komisia školstva konštatovala, správa bola veľmi 

dobre urobená, samozrejme konštatovali sme tiež, čo p. predkladateľka už povedala, že toto 
volebné obdobie naozaj aj mesto, aj poslanci, sa nielen o ľudí, ale aj o budovy začali starať 
a naozaj boli veľké investície za tie štyri roky vložené na opravu a obnovu či už budov, ale 
aj priestranstiev; nebudem tu vymenovávať koľko ihrísk sa, či už opravilo, alebo postavilo 
multifunkčných nových, ale naozaj školstvu, budovám a materiálu okolo školstva bolo za 
tie 4 roky urobené veľa; taktiež chcem poďakovať vedúcej z odboru školstva, kde bola tá 
spolupráca veľmi dobrá,  

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- ja by som sa chcel len jednu vec opýtať, je tu alarmujúci stav ospravedlnených 

a neospravedlnených hodín; skoro 130 hodín na žiaka je priemer na žiaka ospravedlnených 
hodín, neospravedlnených hodín je tu 529 a potom priemer ospravedlnených je tu každý 
nad 50 %, akurát ZŠ Ľ. Štúra má 42,75 %, však to je alarmujúci stav, čím to je,  

 
Ing. Erika Velazquezová 
- bohužiaľ, je to fakt a to je každoročne, i keď musíme povedať, že tento rok o nejaké 

percento sme zišli dole s tými ospravedlnenými hodinami, ale tým, že bol zavedený inštitút, 
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že rodičia môžu bez akéhokoľvek dôvodu na 3 dni svoje dieťa ospravedlniť, nevieme tomu 
zabrániť; čo sa týka neospravedlnených hodín, tak pravidelne na školskom úrade riešime 
záškolákov, nie je ich až tak veľa, ale tí, ktorí si nazbierajú viac ako 60 hodín, tak sú riešení 
na školskom úrade, ktorí majú nad 100 hodín, nahlasujeme na políciu, ale nevidím nejakú 
veľkú možnosť, aby sme toto, že by to bolo v našich silách znížiť ten počet hodín,  

 
Mgr. Július Morávek   
- na začiatok by som chcel poďakovať všetkým pedagógom základných i materských škôl, 

pretože rozsah pedagogickej činnosti, ktorú vykonávajú, je veľmi značný, okrem 
samotného vzdelávacieho procesu vyučovania sú to desiatky a stovky rôznych súťaží, 
predmetových olympiád, až dakedy si myslím, že je ich tak veľa, že to nemôžu tie školy ani 
stihnúť, ale je to pozitívne a za výsledkami žiakov osobne vždy vidím prácu pedagóga, ale 
aj rodiča; tento triumvirát je základným predpokladom na to, aby škola dobre fungovala; 
tým dávam odpoveď aj na otázku, ktorú tu p. Varsányi pred chvíľou povedal, ten alarmujúci 
stav hodín, je to otázka symbiózy a súčinnosti týchto troch faktorov, učiteľ, rodič a samotný 
žiak; v tomto vidím možnosť zlepšenia spolupráce; takisto aj na komisii školstva som 
konštatoval, že tá dochádzka žiakov do školy je nelichotivá; som členom viacerých rád škôl 
a všade sme toto konštatovali; nesúhlasím s tým, aby sme sa uspokojili, že sa to nedá 
zlepšiť, to treba zlepšiť, pretože to ide na úkor kvality vzdelávacieho procesu, pretože tá 
absencia je značne vysoká; na jednej škole jedna dievčina prišla na prvý deň do školy 
a odvtedy ju nevideli a sme v novembri, tzn. tu je otázka sociálnych kurátorov, iných 
fenoménov, rôznych centier, ktoré máme, čiže treba tento problém riešiť; ďalej by som 
chcel poukázať na to, čo dnes v iných štátoch je plne samozrejmosťou, že funguje nám na 
školách, až na svetlé výnimky absentuje, školský psychológ, my nemáme špeciálnych 
pedagógov, my nemáme dostatok asistentov na základných školách, voľačo sa zlepšilo, ale 
stále je to nedostačujúce; ten dôraz tu bol kladený na budovanie podmienok; súhlasím, ale 
základom stále ostáva ten vzdelávací proces a pripravujeme budovanie ďalších odborných 
učební, to je dobré, vznikajú žiacke knižnice a pod; zlepšilo sa testovanie žiakov, zlepšilo 
sa umiestnenie žiakov na šalianskych stredných školách, ale myslím si, že na jednotlivých 
školách je dostatočný priestor ešte na skvalitnenie a zlepšenie činnosti a najmä na 
súčinnosť; to je otázka aj žiackej delikvencie týchto faktorov, ktoré na školách máme, 
otázka úcty a prejavu disciplíny vo vzťahu k sebe navzájom, vo vzťahu k pedagógom 
a prejav disciplíny na verejnosti; nechcem uviesť taký faktor, ako je fajčenie, keď vidím 
žiakov základných škôl, predtým, ako vojdú do budovy školy, zahasia cigaretu a idú na 
vyučovanie a to je u žiakov základných škôl, o stredných ani nehovorím; oceňujem kvalitne 
spracovanú súhrnnú správu, je veľmi dobre spracovaná a dáva veľké množstvo podnetov 
na skvalitnenie ďalšej činnosti; ďakujem všetkým, ktorí sa školám venujú, najmä 
pedagógom na jednotlivých školách,  

 
Ing. Vladimír Vicena 
- mňa zaujalo jedno konštatovanie, že naše školy na území mesta sú kvalitné a preto sú 

zaujímavé pre obyvateľov okolitých obcí, ktoré nám potom tie deti do tých škôl vodia ; 
mňa to zaujalo z hľadiska dopravy v meste, či je to podľa Vás rozumné, nemyslím teraz to, 
že máme školy kvalitné, to je super, ale to, že lákajú tie školy dopravu, zväčšuje sa dopravná 
prehustenosť v meste tým, že je tam úplná voľnosť v tom rozhodnutí rodiča, na ktorú školu 
dá dieťa, teda mnoho rodičov z mestskej časti Veča dáva deti do šalianskych škôl, sú aj takí, 
ktorí nosia deti zo Šale do večianskych škôl, potom z okolitých obcí vozia deti, všetci 
autami samozrejme do šalianskych a večianskych škôl atď., takže to spôsobuje veľké 
prehustenie dopravy; všetci sme svedkami toho, že keď sú školské prázdniny, tak doprava 
v meste je úplne bezproblémová a akonáhle začne škola, tak to je proste vodenie, nosenie, 
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tak či je to podľa Vás rozumné, či sa s tým dá niečo urobiť, či by sa dalo obmedziť to, aby 
taká nejaká konkurencia medzi školami nespôsobovala to, že si školy lákajú žiakov na 
základe toho, že ich chcú mať najviac a tým pádom spôsobujú tú dopravnú prehustenosť, 
že vozia deti rodičia hore dole z okolitých obcí, či by sa to dalo obmedziť,                            
 

Ing. Erika Velazquezová 
- aj podľa VZN máme určené školské obvody a každý žiak má svoju kmeňovú školu, ktorá 

je najbližšie k nemu, ale bohužiaľ, pokiaľ majú ostatné školy voľné kapacity, tak riaditelia 
môžu prijať tieto deti a tým pádom dostávajú aj väčší normatív, viac financií, čiže nejako 
veľmi to obmedziť nevieme; rodič má právo a jedine, keby sú preplnené priestory, že je 
naplnená kapacita tých škôl, tak môžu riaditelia odmietnuť tých dochádzajúcich žiakov, ale 
zatiaľ sa to tak nedeje, zatiaľ teda stíha tá kapacita tomu dopytu, ktorý majú rodičia; čo sa 
týka dochádzajúcich žiakov, tak tam sú niektoré obce, ktoré nemajú základnú školu, resp. 
majú neplno organizovanú, že je tam len prvý stupeň a tie teda musia dochádzať, tam iné 
neostáva, ale čo sa týka obmedzenia tohto presúvania, my by sme boli tiež možno radšej, 
keby teda zostali v tých svojich najbližších školách, pretože vlastne potom zriaďovateľ aj 
tak musí presúvať tie financie na tie školy, ktoré nemajú dostatočný počet žiakov,  

 
Ing. Vladimír Vicena 
- nie je to v silách mesta obmedziť riaditeľom prijímať deti z iných obvodov, hej? 
 
Ing. Erika Velazquezová 
- nie, jedine, že by sme určili počet tried, kedysi sa to robilo, teraz je to na zriaďovateľovi,  

či sa vyberie tou cestou, že by sme určili, koľko prváckych tried by tá škola mohla otvoriť, 
takouto cestou by sme jedine mohli,  

 
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- pokiaľ bude financovanie na žiaka, dovtedy sa s tým nedá nič robiť; keď bude financovanie 

na triedu, potom áno; každá škola chce získať viacej žiakov, dostane viacej peňazí,  
 
Ing. Erika Velazquezová 
- ešte by som povedala k tým odborným zamestnancom, špeciálnym pedagógom a asistentom 

učiteľa; teraz sme v takom stave, že máme zdroje, máme financie, školy sa zapojili do 
projektov z Európskej únie, ale bohužiaľ nie sú ľudia, nie sú tí špeciálni pedagógovia, čiže 
dostávame momentálne financie na nich a nemáme k dispozícii ľudí s takouto kvalifikáciou, 
čiže otočilo sa to,  

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

súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2017/2018 a stave v školskom roku 
2018/2019, 

B. schvaľuje 
súhrnnú správu o výchovno – vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Šaľa za školský rok 2017/2018 a stave v školskom roku 
2018/2019. 
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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. 
 
 
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. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne 
služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia  
č. 7/2017 - materiál číslo B 1/8/2018  

Predložila PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že materiál bol prerokovaný v komisii pre sociálne, zdravotné 
a bytové otázky, ktorá odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť a takisto aj ekonomická 
komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu materiál schváliť.  
 
Diskusia: 
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- dovoľte mi veľmi krátko Vám dať do pozornosti, že domov dôchodcov, ktorý riadi  

p. riaditeľka, prešiel od začiatku veľkými starosťami, nastavovali sme od začiatku 
fungovanie úplne nového subjektu u nás, ktorý v súčasnosti poskytuje domov osemdesiatim 
ľuďom, na „čakačke“ je ďalších 90 ľudí; ako viete, pretože aj v médiách neustále počúvate 
tie isté informácie o tom, ako sú sociálni pracovníci, ošetrovatelia, zdravotný personál, 
obslužný personál, nízko platení, ich mzdy pôjdu od januára hore, od roku 2019, takisto od 
roku 2020; ak si chceme udržať kvalitný personál, ak chceme poskytovať kvalitné služby  
a ak chceme, aby sa naše babičky a deduškovia naozaj cítili dobre, aby sme im vedeli 
poskytovať čo najviac podporných aktivít, samozrejme kvalitnú stravu, kvalitné služby, 
ktoré im nevyhnutne poskytovať musíme, toto všetko znamená určité náklady; tak, ako 
hospodárite doma, tak si viete predstaviť, že domov tiež na svojej pôde musí počítať 
s každým centom; tento návrh ja osobne vidím ako veľmi mierny voči klientom, ale veľmi 
dôležitý preto, aby sa zvýšila kvalita do najvyššej možnej miery a ja veľmi pekne ďakujem 
p. riaditeľke, že s týmto návrhom prišla a určite ho podporím,  

 
Ing. Tibor Baran 
- ja by som len doplnil, ekonomická komisia, samozrejme, tá prvá časť bola dobrá, veď to 

podporila s tým, že tu máme dve ustanovizne bez ohľadu, že jedna je príspevková, druhá je 
rozpočtová organizácia, ale ekonomická komisia bola toho názoru, že v budúcnosti, lebo 
teraz by sme už chytali koňa za chvost, tieto jednotlivé poplatky by bolo dobré zjednotiť; 
prakticky obidve ustanovizne poskytujú, predpokladám, rovnakú kvalitu a niet dôvodu, aby 
boli niektoré sadzby rozdielne; ešte pre prípad, že by niekde zatekalo a mesto to nevie 
odstrániť atď., že tá nepohoda by niekde bola, tak prosím, ale v budúcnosti to bude asi úloha 
nového mestského zastupiteľstva sa popasovať aj s týmto problémom, 
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PhDr. Janka Hušvétyová 
- áno, máme dve zariadenia, ale neporovnateľné; ja som si robila rôzne štatistiky, že 

v podstate, keď si porovnáme rozdiel opatrovať 80 klientov a 20, tam kapacitne sme naozaj 
veľmi odlišní; čo sa týka priestorov, takisto je to neporovnateľné, čo sa týka už ubytovacích 
priestorov, spoločenských priestorov, takisto aj areálu; na porovnanie, až by som mohla 
uviesť, na prízemí máme 458 m2 obytnej plochy, ktorú priamo užívajú klienti a k tomu na 
prízemí máme 443 m2 spoločných priestorov, ktoré musíme vykurovať, dezinfikovať, čistiť, 
ktoré takisto udržiavame v takom stave, aby sa ten domov zachoval na takej úrovni, ako je; 
takisto na poschodí máme 383 m2 obytné izby a 196 m chodieb, ktoré tak isto vykurujeme, 
celé zariadenie je vykurované na 25 stupňov, a celé zariadenie sa 2 – 3 krát denne umýva, 
dezinfikuje, aby to zariadenie bolo čisté; to len tak na porovnanie, už len tou plochou a akú 
plochu ďalej zasa vykurujeme, takže už len toto je jedna vec, ktorá sa porovnať nedá; máme 
tam obrovské nádvorie, obrovský park, ktorý takisto musíme udržiavať, kde sme si vlani 
cez projekt Reštart z úradu práce zohnali dvoch údržbárov, ktorí sa nám o túto zeleň, tieto 
závlahy, kosenie, strihanie a zametanie starali; takže by som povedala, áno, zjednoťme 
ceny, ale jednoducho je to dosť neporovnateľné, čo sa týka týchto faktov,  

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. – faktická poznámka 
- p. poslanec máš absolútnu pravdu, bude treba, lebo keby tu stál p. Dr. Gáll, myslím si, že 

by mal podobné argumenty, prečo sa treba pozrieť aj na ich podmienky, bude treba naozaj 
v budúcnosti venovať, už teraz, keď je naštartovaný nový domov dôchodcov, pozornosť, 
aby boli vyrovnané podmienky, čo najobjektívnejšie posúdené zo strany mesta, 
a samozrejme bude to aj úlohou nového mestského zastupiteľstva,  

 
Ing. Tibor Baran 
- áno, povedala si nejaké kvantifikované ukazovatele, možno na hlavu, na klienta by to 

možno vyzeralo nejakým spôsobom inak, mne nešlo tuto v žiadnom prípade o kvantitu, ale 
išlo mi o kvalitu, išlo mi o to, aspoň teda predpokladám, že tá kvalita tých poskytovaných 
služieb by mala byť približne rovnaká,  

 
Ing. Peter Andráši 
- ja už len teda potvrdím, toto čo povedali predrečníci, s tým tiež súhlasím, tiež si myslím, že 

je to relatívne mierne navýšenie, viem, že o troch grošoch nefunguje všade a všetkým, ale 
jednoznačne tie ceny, ktoré boli doteraz, ten klient sa nejakým spôsobom bude musieť 
spoluzúčastňovať; aj keď máme dva typy tých organizácií, v tej druhej by bolo 
jednoduchšie, si myslím, pretože až nám chýba, mesto doplať a práve aj to je jeden 
z dôvodov, prečo by sa mali minimálne tie platby klientov zrovnoprávniť a teraz nejde 
vôbec o to, kto akú plochu až tak vykuruje, skôr tam boli zaradené tie služby a ja by som 
dokonca navrhol, aj keď nie poslaneckým návrhom, v budúcnosti, keď sa s tým niekto bude 
zaoberať, v tom bode zrovnoprávnenia aj pre tú druhú organizáciu, aby sa tam automaticky 
zakomponovalo zvýšenie príspevku klientov o oficiálne uverejnenú infláciu v predošlý rok, 
aby si to tí správcovia organizácií nemuseli každý rok pýtať, je to úplne normálne podľa 
mňa, čiže takto keby sme to zafixovali aspoň to minimálne zvýšenie, nikomu sa nič nestane 
a tobôž až všetci vieme, platy v štátnej, alebo verejnej správe sa pohrnú hore a to myslím si 
pocítia všetky rozpočty v celej republike, nielen ten náš,  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich 
určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017, 

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2018, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2017 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich 
určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia č. 7/2017. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
PhDr. Janka Hušvétyová 
- ak môžem z tohto miesta poďakovať ako zastupiteľstvu, vedeniu mesta, p. primátorovi, 

za to, že pod ich vedením sa tento domov podarilo zrealizovať a otvoriť a dokázali sme tak 
poskytnúť domov, myslím si, že slušný domov pre 80 starých a chorých ľudí, takže veľmi 
pekne ďakujem.  

 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa,  rozpočtových organizácií a príspevkovej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2018 - materiál číslo 
C 1/8/2018  

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 úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018,  
B. schvaľuje 

1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 nasledovne:  
 
Bežné príjmy:                                        17 371 964 EUR  
Bežné výdavky:  16 962 234 EUR  
Rozdiel:                                                          409 730 EUR 

 
Kapitálové príjmy: 3 539 290 EUR 
Kapitálové výdavky:  6 933 530 EUR 
Rozdiel: -3 394 240 EUR 
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Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 20 911 254 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií: 23 895 764 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:  -2 984 510 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: 25 015 269 EUR 
            Výdavky celkom:  24 217 064 EUR 
            Rozdiel celkom: 798 205 EUR 

 
2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 podľa hlavných ekonomických kategórií 

nasledovne:  
100 Daňové príjmy 9 740 000 EUR 
200 Nedaňové príjmy 3 106 600 EUR 
300 Granty a transfery 8 064 654 EUR 
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 1 011 415 EUR 
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 3 092 600 EUR 
600 Bežné výdavky 16 962 234 EUR 
700 Kapitálové výdavky 6 933 530 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 688 570 EUR, z toho 

dotácia z MPSVaR je vo výške 151 970 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       
536 600  EUR. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť zabezpečovania zdravých 

životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany 
zvierat  - materiál číslo C 2/8/2018  

Predložila Ing. Edita Haládiková, referentka ŽP, OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre oblasť zabezpečovania zdravých 
životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany 
zvierat, 
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B. schvaľuje 
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2018 pre O.Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť 
zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom 
zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 40,- Eur na jednu odchytenú a sterilizovanú mačku 
vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky 2 000,- Eur (slovom dvetisíc Eur) 
na rok 2018 podľa zmluvy.  

 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Predloženie žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku so zameraním 

na podporu „WIFI pre Teba“ - materiál číslo C 3/8/2018  
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Vladimír Vicena 
- chcem sa spýtať, keďže to je technológia, ktorá je rozsiahla, budeme pokrývať nejakú časť 

mesta, toto je dotácia na zriadenie tej siete; predpokladám, že prevádzkové náklady na tú 
sieť v tej dotácii kryté asi nie sú, tak sa chcem len spýtať, že či sa automaticky plánuje, aby 
sa nestalo to, čo sa stalo tu s internetovými kioskami a s rôznymi ďalšími vecami, ktoré sa 
v minulosti zriadili z nejakých dotačných zdrojov, teda či sa v rozpočte mesta automaticky 
objavuje nejaká položka údržby tejto siete, aby sa teda nestalo s tou sieťou o rok to, že 
vypadne tam nejaký uzol a tá sieť bude nefunkčná dlho, navždy,  

 
Ing. Eliška Vargová 
- máte pravdu, v rámci týchto žiadostí nie je oprávnený výdavok prevádzkovanie, ale 

zriadenie samostatného zariadenia; čo sa týka plánovania výdavkov, pri infokioskoch sme 
ich v podstate my od začiatku nemali v prevádzke, pretože ich mala VÚC, ona ich aj 
nakúpila a ona nám ich odovzdala až potom, takže to nebol náš projekt, ktorý by sme my 
museli financovať,  

 
Ing. Vladimír Vicena 
- ale nefungujú,  
      
Ing. Eliška Vargová 
- oni sú už vyradené, tie sa budú demontovať; tu sa bude plánovať samozrejme potom ako 

získame dotáciu a koľko získame a či z obidvoch zdrojov, takže kolegovia informatici sú 
zapojení do prípravy tejto žiadosti a samozrejme závisí aj od toho, kto bude poskytovateľom 
siete, 
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PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- doplním ešte, že obvykle tieto predpokladajú nejakú trvalú udržateľnosť, ktorú musí ten, 

kto poberá takýto príspevok, dodržať, takže zrejme aj v týchto bude nejaká trvalá 
udržateľnosť, ktorej sa budeme musieť prispôsobiť.  
 

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

zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok v zmysle výzvy na 
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok so zameraním na podporu „Wifi pre 
Teba“ Prioritná os 7 – Informačná spoločnosť, Investičná priorita 2a): Rozšírenie 
širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpory zavádzania 
nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo, Špecifický cieľ 7.1: Zvýšenie 
pokrytia širokopásmovým internetom/ NGN, 

B. schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie projektu 

s názvom ,,Wifi pre Teba - Šaľa" v rámci výzvy č. OPII-2018/7/1-DOP, 
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami výzvy, 
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie zo strany žiadateľa vo 

výške minimálne 750 EUR, t. j. 5% z celkových oprávnených výdavkov v súlade 
s podmienkami výzvy, maximálna výška NFP je limitovaná celkovou maximálnou 
čiastkou vyčlenenou pre projekt t. j. 15 000 Eur (EFRR + ŠR + spolufinancovanie 
žiadateľa), 

d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta 
Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP,  

e) schvaľuje doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018 o zákazku s nízkou 
hodnotou ,,Wifi pre Teba - Šaľa". 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie  

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020  
a 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových 
organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na  
rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 - materiál číslo C 4/8/2018  

Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila materiál o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu návrh rozpočtu na rok 2019 schváliť. 
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Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran 
- chcel by som povedať ešte jednu vec, čo bola dosť obsiahla diskusia na túto tému a to je 

otázka možno razantnejšieho pristúpenia k zlepšeniu stavu komunikácií, či už takých, alebo 
pre peších; bolo spomínané aj to, že dnes sa možno trošku čaká aj na výsledky dopravného 
generelu, ale v tejto súvislosti bez poslaneckého návrhu a rezonovala tam jedna myšlienka, 
že v podstate nič nám nebráni, alebo teda v blízkej budúcnosti nejako začať práce pri 
klasifikovaní stavu jednotlivých komunikácií, či už pre dynamickú, statickú, alebo pešiu, 
keď môžem povedať dopravu, aby, keď možno bude hotový dopravný generel, aby sme 
mali nejaký materiál, s ktorým sa dá potom ďalej pracovať;  

- ešte k rozpočtu, vždy som bol priateľom veľkých čísel a v tých základných kategóriách tak, 
ako aj uviedla hlavná kontrolórka s nejakým tým rizikom, že spĺňa rozpočet všetky 
parametre a tu len jedna poznámka s tým, že áno, je to z hľadiska príjmovej časti, hlavne je 
to odhad, ktorý sa eventuálne bude spresňovať a aká taká nádej, resp. dosť reálna nádej, 
bola vyslovená, že hlavne v tej oblasti daňových príjmov z pohľadu podielových daní pri 
raste slovenskej ekonomiky takej, ako sa predpokladá, je tam nejaká rezerva; takže si 
myslím, že aj napriek poslaneckým návrhom, ktoré eventuálne zaznejú, alebo nezaznejú, 
zrejme bude v budúcom roku, alebo už aj v budúcom prvom roku budúceho volebného 
obdobia, bude pravdepodobne dosť priestoru na to, aby sa s týmto rozpočtom naďalej 
pracovalo podľa vývoja, ktorý bude určite presnejší, ako ho dokážeme teraz predpokladať,  

 
Mgr. Július Morávek 
- rozpracovanosť investičných aktivít v nadväznosti na správu o školstve, ktorá tu zaznela, 

oceňujem, že v roku 2019 sa bude realizovať projekt výstavby ďalších odborných učební 
na základných školách; tam sú predpokladané náklady 361 800 Eur a z toho mesto má 
schválený príspevok vo výške 340 720 Eur; čiže to ďalšie skvalitnenie podmienok na 
základných školách okrem ZŠ Bernolákovej, na všetkých sa budú budovať, tzn. zase 
skvalitnenie podmienok pre vzdelávací proces; veľmi to oceňujem, že toto sa na tých 
školách bude robiť a tá druhá vec, týka sa školského stravovania a to je otázka, či rozpočet 
mesta zohľadňuje predpokladanú úpravu zákonom stanovenú, alebo teda, ak parlament 
schváli stravovanie žiakov zadarmo na základných školách, pretože na školskej komisii 
posudzovali, že je potrebný nárast pracovníkov o 6 alebo 8, ďalej získanie ďalšej techniky 
do jedální, teda akým spôsobom toto rozpočet zohľadňuje, pretože návrh v parlamente je 
01. 01. 2019; či bude, či nebude, nevieme, ale my schvaľujeme návrh rozpočtu na budúci 
rok, čiže určitým spôsobom by sa to malo prejaviť v koncepcii rozpočtu v kapitole školstva, 
alebo kdesi inde,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- v návrhu tohto rozpočtu to zatiaľ nie je; presne ste povedali o tom, alebo teda máme 

vedomosť o tom, že je to návrh, čiže ešte to zatiaľ nie je platné; tak ako sme hovorili, že je 
nutné hneď na prvom pracovnom zasadnutí v budúcom roku mestského zastupiteľstva 
spresniť tak možno príjmovú časť, tak keď toto bude platné, bude potrebné to zahrnúť aj do 
rozpočtu mesta, v tejto chvíli to tam nie je, ale keď to bude schválené, budeme sa musieť 
popasovať aj s touto požiadavkou,  

 
Mgr. Július Morávek 
- hej, ale v alternatíve B s tým treba počítať,  
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Ing. Jana Nitrayová 
- áno,  
 
Róbert Tölgyesi – faktická poznámka 
- viem, že sa nepatrí teraz pýtať, ale v tomto návrhu na rozpočet je tam príjem z firmy 

Bytkomfort; má ešte mesto túto firmu, lebo pokiaľ viem, už to patrí pod MeT, je to 
v tabuľke,       

 
Ing. Jana Nitrayová 
- tu ide o finančné zdroje, kde spoločnosť Bytkomfort nám nikdy nepatrila, vykonávala nám 

správu bytov a sú to finančné zdroje, ktoré sú prevedené z ich účtu na účet mesta a je to zo 
správy; oni spravujú všetky byty, ktoré sú všetky predané, oni zostali správcovia v tých 
bytoch, čiže nie je to naša spoločnosť, oni nám len previedli tie finančné zdroje, ktoré 
vyplývajú zo zmluvy o výkone správy,  

  
Mgr. Jozef Belický 
- chcel by som povedať pár vecí; prvá vec, schvaľujeme piaty rozpočet v tomto volebnom 

období; nebýva to často, ale museli sme sa v decembri 2014 vysporiadať hneď s prvým 
rozpočtom pre rok 2015 a teraz sa snažíme tie podmienky, aby pre budúce mestské 
zastupiteľstvo boli trochu výhodnejšie, trochu lepšie, že schváliť rozpočet v tomto období 
tak, že rozpočet nie je dogma a určite aj pri najlepšej vôli dosť na zmeny v priebehu roka 
tak, ako sa bude vyvíjať situácia jednak v oblasti príjmov a jednak v oblasti potrieb, ktoré 
toto mesto má; možno niečo vystúpa ako priorita hore a bude nevyhnuté sa s tým 
vysporiadať v priebehu roka, toto je jedna vec a aj to sa darí len vďaka skvelej atmosfére 
a skvelej spolupráci, že môžeme počítať s tým, že sme schopní aj piatykrát schváliť 
rozpočet,  

- druhá vec, od začiatku sme sa snažili o to, aby rozpočet bol viac investičný v rozpočtovom, 
tzn. aby sme investovali aj z vlastných príjmov, z bežných príjmov do kapitálových výdajov 
tak, aby sme obnovovali, reprodukovali náš majetok tak, aby bol udržateľný do budúcnosti, 
to sa nám darí aj v tomto roku; myslím, že p. vedúca finančného oddelenia by to mohla 
potvrdiť, že asi v treťom roku sme to prestali počítať, lebo vzhľadom na to, že tie príjmy 
z európskych zdrojov boli tak významné, že nemalo zmysel jednoducho prepočítavať, že 
koľko sme vo vzťahu k bežným príjmom, keďže už naše spolufinancovanie dosahovalo tú 
úroveň, ktorú sme si pôvodne dávali ako cieľ, plus sme vlastné prostriedky naďalej 
investovali do reprodukcie majetku; rozpočet nám zabezpečil to, aby sme všetky služby, 
ktoré má poskytovať samospráva počas štyroch rokov, aby sme ich pokryli; čo je jedna 
z dôležitých vecí, aj keď neviem, či máme byť na ňu úplne hrdí, že dnes je dlhová 
zaťaženosť tohto mesta nižšia, ako bola na začiatku volebného obdobia a to nielen vo 
vzťahu k rozpočtu, teda v percentách, ktorých sa to hodnotí, ale aj v absolútnych číslach; 
podarilo sa nám aj reštrukturalizáciou úverov, aj hospodárením počas štyroch rokov, znížiť 
nie veľmi významnou sumou, ale znížiť dlhovú zaťaženosť v tomto meste a toto nám dáva 
priestor na to, aby sme si v čase, keď úvery sú jednoznačne najvýhodnejšie za obdobie, 
ktoré si ľudia vôbec pamätajú, aby sme mohli ešte financovať diela, ktoré toto mesto 
potrebuje teraz, keď sú výhodné podmienky a možno o budúcnosti, aby sme to splatili tak, 
že už nový majetok, ktorý z toho vybudujeme, budeme užívať; budeme to veľmi potrebovať 
a som veľmi rád, že napriek tomu, že sme investovali obrovské peniaze do majetku, tak sa 
nám podarilo udržať dlhovú zaťaženosť tak, aby nám dávala priestor aj do budúcnosti pre 
budúce mestské zastupiteľstvo, aby sa mohlo rozhodnúť, že tieto oblasti sú prioritné a tieto 
chceme ešte finančne podporiť; pokladám to za veľmi veľmi významné, nezväzuje nám to 
ruky, ale práve naopak, otvára nám to priestor pre to, aby sme mohli ešte rozmýšľať nad 
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tým, že zlepšíme pomery majetkové v tomto meste ešte oveľa viac; z rozpočtu sa ušlo aj 
všetkým oblastiam tak, aby vedeli, že sú tu doma a že sa môžu na svoju samosprávu 
spoľahnúť; môžeme hovoriť o oblasti športu za 4 roky, o oblasti kultúry, o senioroch, 
o sociálnych službách, o čomkoľvek, ktorú oblasť otvoríme, do každej sme skutočne 
investovali veľmi hojne tak, aby cítili tí prijímatelia, že mesto sa zaoberá aj ich životom, 
chceme aj pre nich lepšie; týkalo sa to aj nášho vzťahu k podnikateľom, kde možno sme nie 
vždy mali konsenzus, čo je podpora pre podnikanie a rozvíjanie tohto mesta, ale predsa 
nemôžeme mať na všetko rovnaký názor, to by tu bolo mestské zastupiteľstvo úplne 
zbytočné; vyjasnili sme si pozície a myslím si, že proste väčšinou v tomto zastupiteľstve 
boli prijaté také rozhodnutia, ktoré dali pocítiť aj podnikateľom, že sú našimi podnikateľmi 
a že máme priestor na to, aby sme ich podporili, ak rozvíjajú toto mesto; toto sú všetko 
veľmi dôležité veci, ktoré zohľadňuje aj tohtoročný rozpočet a verím, že bude to 
zohľadňovať aj každý budúci, aj s podporou poslancov; veľmi sa tomu teším, chcem sa vám 
poďakovať za to, že aj dnes, lebo ja som si tu vypočul diskusiu, tu nie sú zásadné 
pripomienky, výhrady, ja som tu zažil rozpočtov už neskutočne veľa napriek tomu, že nie 
som tu v tejto spoločnosti najstarší, ale myslím, že u mesta som tu asi najdlhšie, od roku 
1991 sa tu už prijalo toľko rozpočtov (pardon, ešte p. Ľubor Gáll) a pamätáme si aj rušné 
roky, aj rušné rozpočty, aj rušné diskusie, aj prerušené diskusie, toto sa nám nestalo v týchto 
štyroch rokoch ani raz a nestane sa to veľmi pravdepodobne ani dnes, lebo už niet kde podať 
poslanecký návrh; toto je to, že sme schopní v komisiách, vo výboroch, na stretnutiach 
predtým vydiskutovať si veci tak, aby tie rozhodnutia mestského zastupiteľstva mali jasný 
cieľ a boli v prospech občanov v prospech tohto mesta,  

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- ospravedlňujem sa, nechcel som pôvodne vôbec diskutovať, mám ťažké obdobie v rodine 

po včerajšku, ale asi by som si neodpustil to, na margo vystúpenia p. primátora, aby som 
deklaroval to, že som v tomto zastupiteľstve piate volebné obdobie, neviem, ako bude ďalej, 
vôbec ma to netrápi, ale chcel by som verejne prehlásiť, že taká atmosféra a také výsledky 
v meste za tie roky určite neboli.     
 

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

návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021, 

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

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 nasledovne:  
 
Bežné príjmy:  18 441 430 EUR                                                                    
Bežné výdavky:  17 736 780 EUR 
Rozdiel:       704 650 EUR 
 
Kapitálové príjmy:    1 832 300 EUR                                                              
Kapitálové výdavky:     8 324 540 EUR 
Rozdiel:                                                                                             -6 492 240 EUR 
 
Spolu príjmy bez príjmových finančných operácií:  20 273 730 EUR 
Spolu výdavky bez výdavkových finančných operácií:  26 061 320 EUR        
Rozdiel bez finančných operácií:                         -5 787 590 EUR  
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Príjmové finančné operácie:                 6 640 390 EUR 
Výdavkové finančné operácie:       852 800 EUR  
Rozdiel:    5 787 590 EUR 
 
Rozpočet na rok 2019 celkom: 
Príjmy celkom:  26 914 120 EUR                                                          
Výdavky celkom:  26 914 120 EUR 
Rozdiel celkom:                  0 EUR 
 

2. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 podľa hlavných ekonomických 
kategórií nasledovne:  
100 Daňové príjmy   10 410 000 EUR 
200 Nedaňové príjmy     2 983 750 EUR 
300 Granty a transfery     6 879 980 EUR 
400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.                                                   556 390 EUR 
500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci     6 084 000 EUR 
600 Bežné výdavky   17 736 780 EUR 
700 Kapitálové výdavky     8 324 540 EUR 
800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.        852 800 EUR 
 

3. Výšku príspevku pre OSS na rok 2019 v celkovej sume 647 000 EUR, z toho dotácia 
z MPSVaR je vo výške 183 190 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške             
463 810  EUR.  
 

4. Osobitne rozpočtované dotácie podľa § 6 VZN č. 2/2016 o podmienkach poskytovania 
dotácií  nasledovne:   
Futbalovému klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške                    35 000 EUR 
Telovýchovnej jednote Slovan Duslo Šaľa vo výške              16 100 EUR 
Hádzanárskemu klubu Slovan Duslo Šaľa vo výške               48 000 EUR 
HKM Slovan Duslo Šaľa                                                         25 000 EUR 
Futbalovému klubu Veča vo výške                                             2 650 EUR 
 

5. Prijatie kontokorentného úveru v maximálnej výške 500 000 EUR v rozpočte mesta na 
rok 2019.  
 

6. Ručenie za prijatý kontokorentný úver blankozmenkou. 
 

C. berie na vedomie 
1. výhľadový rozpočet na rok 2020 a 2021, 
2. stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových 

organizácií a príspevkovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 
2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.  

 
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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5. Návrh na prijatie úveru na financovanie modernizácie tepelného hospodárstva - 
materiál číslo C 5/8/2018  

Predložil Ing. Roman Kondys, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o.  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Vladimír Vicena 
- chcel by som sa predkladateľa spýtať na prezentáciu zmyslu investície, ktorá nie je celkom 

zanedbateľná, je to 1 800 000 Eur, keďže MeT-ka je 100 % dcérou mesta, tak by ma 
zaujímalo, že či existuje argumentácia, buď teda ekonomická, že táto investícia má zmysel, 
vráti sa v ekonomickom ponímaní, že investované prostriedky sa vrátia vo forme zisku do 
pokladne MeT-ky a tým pádom do pokladne mesta a že nebude potrebné dotovať MeT-ku 
zo strany mesta, lebo tá dlhová služba z 1 800 000 Eur nie je zanedbateľná, takže to je vec 
jedna a teda, keď ekonomicky to argumentovateľné nie je, keď to nemá na ekonomickú 
návratnosť v tom ekonomickom zmysle, tak potom možno nejaký sociálny rozmer, či cena 
tepla pôjde v meste dole a občania to pocítia na znížení cien, alebo to má možno nejaký 
technický argument, že nerealizovaním tejto investície dôjde k nejakým škodám; tak by ma 
to zaujímalo, pretože v predloženom materiáli sa takáto argumentácia nenachádza, tak či 
existuje,  

 
Ing. Roman Kondys 
- musím povedať, že táto investícia je rozdelená viac menej na dve časti; prvá časť je tepelný 

okruh CK 31 tzn., že tam ide o spaľovanie metánu v mikroturbíne, trafostanica, tepelné 
čerpadlá, to je v sume 540 tisíc Eur; táto investícia je tak, ako som to aj popísal v materiáli, 
je skôr technického charakteru; viete, že do Váhu odteká 50 stupňová voda, podľa projektu 
má byť 26 – 27 stupňová voda; z technického pohľadu nie je iné riešenie, ako dodanie 
ďalších tepelných čerpadiel, ktoré nám znížia túto výstupnú teplotu; na to, aby sme mohli 
mať tepelné čerpadlá, potrebujeme mať elektrickú energiu; táto elektrická energia u nás nie 
je možná inak, iba novou trafostanicou; dalo by sa robiť kogeneračnou jednotkou, 
kogeneračná jednotka je ale oveľa drahšia a je to zariadenie, ktoré samozrejme časom sa 
pokazí a treba doňho znova investovať; toto je časť, ktorá sa týka výstupu; ďalšia je tam 
spaľovanie v mikroturbíne; keďže v geotermálnom vrte pri ťažbe sa nachádza plyn, 
nachádza sa metán, treba to nejakým spôsobom využiť, momentálne je tam 200 kW 
tepelného výkonu tzn., že znížime si plyn a spálime metán, ktorý by sme mali dávať nie do 
vzduchu, ale do nejakého zariadenia, kde sa to spáli; má to samozrejme aj ten ekonomický 
efekt, že pri realizácii tohto okruhu 31 ušetríme, priama úspora plynu je tam milión kubíkov 
plynu; keby sme boli subjekt, ktorý nie je regulovaný regulačným úradom, dalo by sa 
povedať, návratnosť veľmi rýchla; keďže sme ale regulovaný, regulačný úrad nám 
stanovuje, čo všetko do ceny môže ísť, cena je robená variabilnou zložkou a fixnou zložkou; 
plyn je vo variabilnej zložke tzn., že úsporou tohto zemného plynu pomôžeme obyvateľom 
Šale, ktoré musíme vrátiť tak, ako sme vrátili minulý rok, v sume okolo 100 tisíc Eur ľuďom 
za to, že sme nevyčerpali množstvo plynu, ktoré nám regulačný úrad v cene tepla povolil 
urobiť, to je okruh 31,  

- potom je tam prepojenie okruhov 31 a 34 a realizácia samotného prepoja pod Váh, tá suma 
je 200 tisíc Eur, samotné podkopanie sa Váhu; všetko ostatné prepojenie znamená, že treba 
nám tam potrubia, treba nám tam všetku tú infraštruktúru okolo vyriešiť; znova je to o tom, 
že CK 34 využíva plyn 100 %; pri realizácii takéhoto prepoja máme úsporu  
1 400 000 kubíkov plynu; je to z toho dôvodu, že v období, keď sa nevykuruje a využívame 
iba teplú úžitkovú vodu (TÚV), by sme dokázali z geotermálneho vrtu a z tepelných 



22 
 

čerpadiel TÚV dodávať do Veči; na základe tohto je urobená úspora plynu, ktorá za toho 
pol roka, v ktorej sa nevykuruje, iba sa dodáva TÚV, by nastala táto úspora 1,4 milióna, 
znova je to úspora pre ľudí; z tohto pohľadu, čo sa týka pre MeT-ku, tá návratnosť je 
odpisová, to treba povedať; napriek tomu, pre ľudí to má efekt, z tejto ceny tepla sa bude 
ľuďom vracať veľká suma financií, vyzerá to na nejakých 500 tisíc Eur úspora, 

 
Ing. Vladimír Vicena 
- nejako ste veľmi neodpovedali na tú moju otázku, Vy ste spomenuli, že sú tam nejaké 

objemové úspory v kubíkoch, ale tá ekonomická stránka mi nie je jasná, lebo pochopil som 
z toho, že pre MeT-ku to bude znamenať stratu, zvýšenie straty, lebo tak ste to povedali, že 
ľudia zaplatia menej, že im vrátite za plyn, bude to v tej variabilnej zložke, vrátite im teda 
za teplo, ale, čo to znamená pre MeT-ku, MeT-ka bude generovať väčšie straty každý ďalší 
rok, pretože bude splácať dlh, ktorý sa jej ekonomicky žiadnym spôsobom nevracia?  

- tá investícia sa nevracia do kasy MeT-ky, že to len vlastne spôsobuje zvýšenie straty, teraz 
som pochopil toto; nechcem vlastne až tak diskutovať tu, nie je toto platforma na takúto 
odbornú diskusiu, mňa len zaujíma, že prečo taký materiál, ktorý odargumentoval pre 
poslancov vzatie 1,8 miliónového úveru, prečo taký materiál sa nenachádza v materiáloch, 
ktoré nám boli predložené, nemusel by som sa potom takto zdĺhavo zbytočne pýtať,  

 
Ing. Roman Kondys 
- nie je tam strata pre MeT-ku, tam máme ešte fixné náklady, toto je čisto vo variabilných 

zložkách, nám regulačný úrad ešte určuje aj fixnú zložku ceny tzn., že máme tam 
v odpisoch, máme tam v opravách údržby tzn., že nie je to vytváranie straty; celý tento 
proces tvorby ceny podľa regulačného úradu je dosť komplikovaný, je možné, že som to 
mohol dať na papier, aj s vyhláškou, aj so všetkými vzorcami, nie som si istý, že by to malo 
nejaký efekt, ale môžem to doplniť,  

 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- ja už len jednu poznámku, ja sa s týmto dosť dlho nejakým spôsobom zaoberám, nesmieme 

ale zabudnúť, že možno tie efekty a tie čísla, ktoré tu nejakým spôsobom odzneli, sú možno 
počítané v dnešnej cenovej hladine; len pre informáciu, zrejme to p. riaditeľ povie 
presnejšie, na budúci rok nás čaká iné zvýšenie ceny plynu než bolo aj v masovo 
komunikačných prostriedkoch prezentované, že plyn 6 % a elektrika 10 %, boli tam nejaké 
termíny, žiaľ pre takéto výrobné zariadenia ten plyn ide hore až o vyše 40 %, čiže 
realizáciou a zmenou štruktúry týchto variabilných vstupov a vyšším využitím geotermu 
dôjde možno k rapídnemu zmierneniu tohoto skoro cenového šoku, keď ho takto môžem 
nazvať,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- strata je účtovná kategória, to nemá s peniazmi nič spoločné, strata sa vykazuje vo výkazoch 

ziskov a strát a ešte si nepamätám rok, že by sme aj pri stratách, ktoré sa tu schvaľovali 
v mestskom zastupiteľstve, doplácali našej firme, o tomto to predsa nie je, je to o tom, že 
držíme firmu pre to, aby sme mali kontrolu nad cenou tepla, toto sú opatrenia, ktoré smerujú 
k tomu, aby sme cenu tepla udržali pre užívateľov, ktorých je niekoľko tisíc v našom meste, 
aby sme udržali pod kontrolou tým, že investujeme; to, že potom v odpisoch sa umoria tieto 
náklady a budú sa vykazovať ako strata, to je čisto účtovná kategória, to nemá nič spoločné 
s tým, že my budeme dokladať peniaze; len to, že nebudeme, povedzme, v tej firme v zisku, 
ale predsa zmyslom tejto sro-čky nie je vytvárať zisk, ale kontrolovať teplo tak, aby sme 
mali na to vplyv; to len tak na doplnenie, lebo pamätám si, že už veľa rokov sa tu 
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predkladala strata aj v minulosti, ale nikdy sa na to nedoplácalo ako peniazmi, že by sme 
dorovnali stratu tejto firmy, 

 
Ing. Peter Andráši – poslanecký návrh 
- dovolil by som si najprv zareagovať, že strata nie je len účtovná položka, takže až sa 

vykazuje strata, ona z niečoho vzniká, niekde niečo musíme zaplatiť, vrátiť a keď na to 
nezarobíme, tak sa začína odhrýzať trebárs z podstaty firmy, z jej majetku atď., čiže toto by 
som až tak nezľahčoval, ale vrátiac sa k povedanému, pred chvíľou tým, že v tom materiáli 
bolo povedané naozaj iba zoberme si úver, tak ja som si to bol u p. riaditeľa vykonzultovať, 
až som dobre pochopil, sú to dve veci, jedna teda nutná, druhá je taká výhľadová, ktorá, 
sám tiež nie som schopný uveriť, že by sme znižovali ceny tepla atď., ale možno ten efekt 
pre občanov bude, že v budúcnosti nebude rapídny nárast, hej to všetci vieme, tiež tu boli 
vízie, je to asi viac ako 5 rokov, keď bolo ešte minulé vedenie, tam sa dokonca hovorilo 
o úvere dva celá voľakoľko, to bol taký hrubý materiál spracovaný, tiež využívanie 
geotermu a tam bolo (síce sme to nikdy neschválili) dva celá voľakoľko milióna 
predpokladaná investícia, sa mi zdá;  

- MeT-ka má momentálne asi 700 tisícové zaúverovanie, MeT-ka zisková ako taká 
samozrejme z dôvodu toho, že, ako tu bolo viackrát spomínané, je to regulovaný priestor, 
pokiaľ nespraví s niekým úžasné dohody, tak ľahko zisková aj z dôvodu minulých rokov 
nebude, otázka je, či je nutné teraz, aby sme my tu zastupiteľstvo rozhodovali o možnosti 
zobrať úver na jednak potrebnú technickú rekonštrukciu, jednak na investíciu smerom na 
Veču,  

- dovolil by som si dať poslanecký návrh, skúsme zahlasovať o úvere v hodnote nejakých 
600 tisíc Eur, ktorý by (pokiaľ sme tu dobre počuli) postačil na tú nutnú realizáciu, 
rekonštrukcie atď. a ten zvyšok, ktorý je víziou, ktorý bude asi technologicky trošku 
náročnejší, čo sa týka prác, by som možno nechal na ďalšie zastupiteľstvo, nič dramatické 
by sa až tak nestalo, keby sme to skúsili takto možno rozdeliť, 

 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- iste aj toto, čo p. Andráši povedal, má svoju logiku, len jedna vec je istá, že aj na margo 

nejakej tej päťročnej minulosti, dosť dlho sa to tápalo a ja ešte upresním, to, čo sa pred tými 
pár rokmi predkladalo, tam sa išlo investovať do rozvodov, no ale po zhodnotení stavu atď. 
a teraz chcem povedať, že prakticky ceny pre obidva tepelné okruhy, teraz CK 31 a CK 34 
sú v podstate rovnaké, bez ohľadu na to, na ktorej strane Váhu sme; pokiaľ chceme hovoriť 
o zvýšeniach účinnosti geotermu a hlavne v tom letnom období, tak je nevyhnutné, aby sme 
našli nového odberateľa a nájdeme ho len na druhej strane Váhu; moje stanovisko bude 
také, že pokiaľ sa aj o Tvojom poslaneckom návrhu bude hlasovať, že odložiť to, ja ho 
nepodporím, lebo to sú tak vzájomne späté veci, že ja to teraz trošku preženiem, že jedno 
bez druhého nemá taký efekt, ako obidve tie časti spolu,  
 

Mgr. Jozef Belický    
- p. poslanec Andráši navrhol, aby sa hlasovalo o úvere vo výške 600 000 Eur len na 

investície nevyhnutné do technologickej časti geotermálneho vrtu okruh CK 31,  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení: 
- aby sa hlasovalo o úvere vo výške 600 000 Eur, len na investície nevyhnutné do 

technologickej časti geotermálneho vrtu okruh CK 31 
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Prezentácia: 18 
Za:    3 
Proti:  10 
Zdržal sa:   5 
Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho nebol prijatý.   
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na prijatie úveru na financovanie modernizácie tepelného hospodárstva, 
B. odporúča 

primátorovi mesta schváliť prijatie úveru od Československej obchodnej banky, a.s. na 
financovanie modernizácie tepelného hospodárstva v MeT Šaľa, spol. s r.o. vo výške 
1 800 tis. Eur. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  16 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. PASSIA plus, s.r.o., ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa – prevod pozemku vo 

vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/8/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
tento prevod.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Vladimír Vicena – poslanecký návrh 
- mnoho z tých vecí, ktoré poviem teraz, už zaznelo na predošlých zastupiteľstvách vždy, 

keď sa predávali pozemky, ten môj názor sa nezmenil, ale keďže zase tu máme v programe 
niekoľko prevodov, tak zopakujem svoj názor vzhľadom na to, že je to posledné 
zastupiteľstvo pre mňa momentálne, takže ten môj názor je, že ja mám vo veciach rád 
poriadok a v predaji pozemkov a v prevode pozemkov poriadok určite nie je, predávame 
mimo trhových cien, predávame s odvolaním sa na hodnotovú mapu, ktorá je stará podľa 
informácií, ktoré tu už zazneli v minulosti, nebola aktualizovaná 10 rokov, neustále sa na 
ňu odvolávame, čo podľa môjho názoru je porušovaním pravidiel hospodárnosti, nedávame 
si ani urobiť súťaž pri prevode týchto pozemkov, čo je jediný spôsob, ako objektívne 
preukázať trhovú cenu, robíme to bez znaleckého posudku, neustále je odvolávka len na 
hodnotovú mapu mesta, ktorá je teda úplne zastaralá, predávame od buka do buka, to je 
teraz vec zastupiteľstva; my ako v zastupiteľstve sme schopní predať pozemok napriek 
tomu, že hodnotová mapa hovorí od 46 do 80, tak sme predali v minulosti za 20, za 30, 
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v tomto prípade všetky tie prevody sú navrhované na úrovni spodnej hranice hodnotovej 
mapy tzn., že vôbec sami nedodržiavame naše uznesenia, ktoré hovoria, myslím uznesenia 
mestského zastupiteľstva, keďže sme ako poslanci schopní predaj pozemku schváliť za 20, 
alebo za 30, čo je úplne mimo hraníc aj tej neaktuálnej hodnotovej mapy; potom predávame 
pozemky, ktoré sú niečím, čo má perpetuálnu hodnotu, tá jej pozemkom hodnota neklesá, 
neodpisujú sa, mohlo by ich mesto prenajímať, namiesto toho, aby ich jednorazovo predalo, 
my ich vymieňame; niečo, čo má trvalú hodnotu, čo by mohlo prinášať neustále nekonečný 
výnos z prenájmu, vymieňame to za nejaké smiešne peniaze, ktoré sa prejedia v tom danom 
roku, v ktorom sme ich do mestského rozpočtu dostali, vôbec ich neinvestujeme do niečoho 
lepšieho, resp. ani to nemá zmysel hodnotiť, či sa investovali, ale vymieňame ich za 
nezmyselne malé peniaze; takže môj názor je, mali by sme iniciovať ustanovenie pravidiel 
na prevod pozemkov, keďže tieto pravidlá momentálne neexistujú a chcel by som dať teda 
poslanecký návrh na prijatie uznesenia v tomto zmysle, aby mesto spracovalo návrh 
pravidiel v priebehu januára budúceho roka a do toho momentu, aby sa pozemky 
nepredávali, samozrejme to už bude na budúcom mestskom zastupiteľstve, aby takéto 
pravidlá prípadne odsúhlasilo, ale môj názor je, že mali by sme my odkázať budúcemu 
zastupiteľstvu odkaz, že pri prevode pozemkov nie sú stanovené žiadne pravidlá,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- chcel by som k tomu uviesť niekoľko vecí, nejaké pravidlá sa tu prijali; existuje hodnotová 

mapa, ktorú, doteraz nebol žiadny impulz resp. žiadny poslanecký návrh, že je treba 
prehodnotiť, zaplatiť, je to celkom drahý špás; existuje hodnotová mapa, ktorá jednoducho 
je platná; to, že sa schvaľuje, že predkladáme návrhy na najnižšej hranici, súvisí s tým, že 
je prijaté uznesenie, že ak susedí nehnuteľnosť s existujúcou nehnuteľnosťou žiadateľa, tak 
sa predkladajú návrhy na spodnej hranici, čiže my sa riadime iba týmto uznesením, tak ako 
v prípade fyzických osôb bolo prijaté pravidlo, že do 100 m2 sa predkladá nejaká cena, tak 
u právnických bolo prijaté, že ak sa jedná o voľný pozemok, vychádza sa z najvyššej ceny 
hodnotovej mapy, ak sa jedná o susediaci pozemok, vychádza sa z najnižšej ceny, čiže náš 
návrh nie je v ničom v rozpore s tým, čo mestské zastupiteľstvo prijalo a okrem toho 
mestské zastupiteľstvo má zvrchované právo rozhodnúť o predajoch bez ohľadu na všetky 
predpisy preto, lebo si myslí, že je to naozaj prípad hodný osobitného zreteľa, takže tu sa 
nedeje nič protiprávne, ako by to mohlo vyznieť z Tvojho príspevku, Ty len máš na predaj 
pozemkov iný názor, ak som tomu správne rozumel, vyznávaš v tomto iné hodnoty a toto 
je v poriadku, opakujem to dnes druhýkrát, že nemôžeme byť predsa všetci názorovo 
stotožnení, ale vopred hovorím, my sme to predložili v súlade s tým, čo dnes je v mestskom 
zastupiteľstve prijaté; Tvoj návrh samozrejme na vypracovanie nových pravidiel, o tom 
dám hlasovať potom pri hlasovaní o tomto uznesení, 

 
Ing. Vladimír Vicena  
- nechcel som povedať, že materiály sú predkladané nesprávne, materiály sú predkladané na 

základe uznesení z minulých mestských zastupiteľstiev, ja hovorím o tom ako my, ako 
mestské zastupiteľstvo by sme sa mali zamyslieť nad tým, že či tu dochádza 
k hospodárnemu zbavovaniu sa majetku nás všetkých občanov a či je tá hodnota, ktorú za 
to dostávame, adekvátna, ja hovorím o nás, o mestskom zastupiteľstve, nie o mestskom 
úrade,  

 
Ing. Róbert Andráši – faktická poznámka    
- chcem reagovať na to, čo povedal p. primátor, že sme sa nijako k tomu nevyjadrili, že sme 

nedávali žiadne nejaké návrhy, dal som poslanecký návrh, ktorý bol aj jednohlasne 
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schválený týmto zastupiteľstvom, bolo to v SD Veča, keď sme mali tam zastupiteľstvo a dal 
som návrh na aktualizáciu hodnotovej mapy a táto mapa bude zaktualizovaná, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- bude zaktualizovaná určite, ale nejde to tak, že do tohto prerokovávaného bodu; ja hovorím, 

že neboli predkladané návrhy tak, lebo však za štyri roky by už bola bývala zaktualizovaná, 
ale Tvoj návrh prišiel vtedy, keď sa síce proces začal, ale doteraz nemohol byť ani 
vyhodnotený; nakoniec ja tu nechcem prejudikovať, ale môže to dopadnúť aj tak, že 
dokonca hodnotová mapa stanoví nižšie hodnoty, ako sú stanovené dnes, aj to sa môže stať, 
aj to môže byť výsledkom hodnotovej mapy,  

 
Róbert Tölgyesi – faktická poznámka 
- presne to som chcel povedať, čo si spomenul, že tiež som bol proti predaju pod Billou a tiež 

dali znalecký odhad, ktorý bol nižší ako je hodnotová mapa,   
 
Mgr. Jozef Belický 
- odznel poslanecký návrh p. Vicenu, dám o tomto hlasovať samostatne, mimo tohto bodu, 

ak to je možné, že by sme prijali uznesenie mimo tohto bodu, lebo aktualizácia hodnotovej 
mapy sa nevzťahuje k tomuto uzneseniu každopádne; opravujem, aby sa zaktualizovali 
pravidlá pre predaj,  

 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
- uznesenie môže byť prijaté, ale je to v rámci tohto bodu,  
 
Ing. Vladimír Vicena  
- ... (nezrozumiteľný zvukový záznam), 

 
Mgr. Jozef Belický 
- dobre, čiže, aby sme nič nepredávali a aby sa pripravili nové pravidlá v januári;  
- dobre som to zopakoval?, že neschvaľovať ďalšie predaje, ale na januárové mestské 

zastupiteľstvo aktualizovať pravidlá pre predaj a prispôsobiť ho hodnotovej mape?  
 
Ing. Vladimír Vicena  
- (nezrozumiteľný zvukový záznam) ... pripraviť pravidlá pre prevod pozemkov vo 

vlastníctve mesta; nové pravidlá, ktoré budú zohľadňovať minulé uznesenia mestského 
zastupiteľstva samozrejme,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- teraz buď to vieme naozaj predložiť, to o čom chceme hlasovať, prosím Ťa zopakuj ešte raz 

Tvoj návrh a o tom dám hlasovať,  
 
Ing. Vladimír Vicena  
- poslanecký návrh na prijatie uznesenia, ktoré zaviaže mestský úrad pripraviť návrh 

pravidiel pre prevod pozemkov vo vlastníctve mesta,  
 

Ing. Tibor Baran 
- mám pripomienku, zaviazať mestský úrad, mestský úrad je v Tvojej kompetencii (poslanec 

tým myslel kompetencie primátora), 
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Ing. Vladimír Vicena  
- tak zaviazať primátora,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- odporúčať primátorovi;  
 
Ing. Tibor Baran 
- tak aké bude to znenie uznesenia? 
 
Mgr. Jozef Belický 
- dobre, vyhlasujem 3 minútovú prestávku na prípravu uznesenia,  
 
Nasledovala krátka prestávka na prípravu uznesenia podľa poslaneckého návrhu Ing. Vicenu.  
 
Ing. Vladimír Vicena (po prestávke) 
- sťahujem svoj poslanecký návrh.  
 
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 registra „C“ KN č. 3080/257, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 155 m2, vedená 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, 

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 
pozemok priľahlý pozemku vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a na tomto pozemku sa 
nachádza príjazdová komunikácia do objektu vo výlučnom vlastníctve žiadateľa,  

3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený  
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 10. októbra 2018, 

C. schvaľuje 
prevod vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra „C“ KN   
č. 3080/257, zastavané plochy a nádvoria o výmere 155 m2, vedená katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1,  
v celosti, v kúpnej cene 30,00 Eur/m2, t. j. pri výmere 155 m2 v celkovej kúpnej cene  
4 650,00 Eur, pre PASSIA plus, s.r.o., so sídlom ul. Fraňa Kráľa 7192/6A, 927 05 Šaľa, 
IČO: 36 544 400. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  15 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1  
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
 



28 
 

G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
Do vystúpenia verejnosti sa neprihlásil žiadny občan.  

 
 
2. Milan  Okruhlica a  Eva Okruhlicová, bytom Nešporova 1007/13, Šaľa – prevod 

pozemku na Budovateľskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál 
číslo D 2/8/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
tento prevod.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- na komisii sme sa bavili práve o tom, že na koniec týchto ekonomických bude aj vecné 

bremeno, ale myslím si, že v tejto textácii je, že musia ho zniesť, čiže oni sú už o ňom 
upovedomení,  

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- áno, oni o tom vedia,   

 
Ing. Peter Andráši 
- včera sme to potom nepreberali, ale ja som si to potom prečítal, takže je to tam, oni vedia,  
 
Ing. Vladimír Vicena 
- spýtam sa otázku, ktorú sa budem pýtať pri každom prevode, je pre tohto žiadateľa jediná 

možná cesta do budúcnosti kúpiť si pozemok, nemôže naďalej fungovať v prenájme, akože 
to je pre mňa otázka, že neurobí ten investičný zámer, ktorý mal, ak by zostal v prenájme? 

- ak otázka je, že nie a je to niečo významné, tak potom ten pozemok mu predajme, keď tam 
chce vybudovať niečo pre mesto dôležité, ak si tam chce vybudovať prístupovú cestu, ale 
otázka znie, je nutné mu predávať pozemok? 

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- Okruhlicoví majú butik na Budovateľskej ulici, kde je už vybudovaný vstup do predajne, to 

sú tie obchodíky pod činžiakom, čo je napojený na VÚB banku a vlastne začína to  
VIK-om, potom sú títo Okruhlicoví, je tam nejaká optika, kaderníctvo a vlastne od chodníka 
k tým ich prevádzkam sú všade vybudované už tieto vstupy; niektoré vstupy sme už 
odpredali, napríklad konkrétne p. Buchovi, pri cukrárni Tarikovi Salijimu; čiže áno, majú 
to v prenájme, mohli by to mať v prenájme, ale keď sa už niektorým odpredalo, tak vlastne 
požiadali aj títo o odkúpenie 

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

prevod pozemku na Budovateľskej ul. v Šali 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 zabezpečení a udržiavaní vstupu 
do nebytového priestoru vo vlastníctve žiadateľov; zámer prevodu pozemku z dôvodu 
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hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 
10. októbra  2018, 

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

registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 888/9, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
43 m2, zapísaná na liste vlastníctva č. 1, v cene 43,15 Eur/m2, v celkovej cene 1855,45 Eur  
pre Milana Okruhlicu a Evu Okruhlicovú, trvale bytom Nešporova 1007/13, 927 01 Šaľa, 
do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov, s tým, že sú na prevádzanom pozemku 
povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce oprávneniam podľa zákona č. 442/2002 Z.z. 
o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona  
č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a zákona 
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Róbert Meleg a spol. – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam 

na Ul. J. Kollára v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 3/8/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
tento prevod.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Ul. J. Kollára v Šali 
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 skutočnosti, že ide o pozemok v 
dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu  
a prístupovú komunikáciu ku garážam v ich vlastníctve, ako aj v zabezpečení vstupu 
na pozemky pre jednotlivých žiadateľov; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa  
10. októbra  2018, 

C. schvaľuje 
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku pod prístupovou komunikáciou ku 

garážam na Ul. J. Kollára v Šali, registra „C“ katastra nehnuteľností parcela č. 2667/3, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere  148 m2, odčlenenej a novovytvorenej od pôvodnej  
„C“ KN parcely č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, vedenej 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
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vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 58/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo 
Advice, s.r.o. dňa 18. 07. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu 
Šaľa dňa 20. 07. 2017 pod číslom 306/2017, vo veľkosti príslušného spoluvlastníckeho 
podielu pre kupujúcich podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia; 
spolu odpredávaný podiel 3/4 k celku, v celkovej kúpnej cene 610,50 Eur, s tým, že 
kupujúci sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce 
oprávneniam podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Pavol Behun a spol. – prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam 

na Nešporovej ulici v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 4/8/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
tento prevod.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

prevod pozemku pod prístupovou komunikáciou ku garážam na Nešporovej ulici v Šali 
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 skutočnosti, že ide o pozemok                 
v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako spevnenú plochu  
a prístupovú komunikáciu ku garážam v ich vlastníctve; zámer prevodu pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 
10. októbra  2018, 

C. schvaľuje 
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku pod prístupovou komunikáciou ku 

garážam na Nešporovej ulici v Šali, registra „C“ katastra nehnuteľností parcela  
č. 2667/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  172 m2, odčlenenej a novovytvorenej od 
pôvodnej „C“ KN parcely č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 463 m2, vedenej 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 58/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo 
Advice, s.r.o. dňa 18. 07. 2017, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu 
Šaľa dňa 20. 07. 2017 pod číslom 306/2017, vo veľkosti príslušného spoluvlastníckeho 
podielu pre kupujúcich podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou uznesenia; 
spolu odpredávaný podiel 3/5 k celku, v celkovej kúpnej cene 567,60 Eur, s tým, že 
kupujúci sú na prevádzanom pozemku povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce 
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oprávneniam podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Vlčanskej ul.  

v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Františka Mrázika a Ivetu 
Mrázikovú, bytom Žihárec 786 - materiál číslo D 5/8/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
zverejnenie zámeru s podmienkou zriadenia vecného bremena.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Krištof – procedurálny návrh  
- navrhujem stiahnuť materiál z rokovania, nie sú mi tam zrejmé niektoré veci, preto by som 

chcel využiť svoje právo,  
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Mariána Krištofa v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania  
Prezentácia: 16 
Za:    6 
Proti:    6 
Zdržal sa:   4 
Procedurálny návrh Ing. Mariána Krištofa nebol prijatý.  
 
Ing. Peter Andráši 
- na ekonomickej komisii zaznelo, že musia strpieť so zriadením vecného bremena, tuto je 

v textácii schvaľuje, v závere tej textácie je „sú povinní strpieť povinnosti zodpovedajúce 
oprávneniam podľa zákona o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov“; to istým 
spôsobom nahrádza to vecné bremeno, tú textáciu vecného bremena? 

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- v podstate tieto vecné bremená pre tieto siete sú zo zákona čiže ... (nedokončená veta), 
 
Ing. Peter Andráši 
- čiže, keď zahlasujeme takto, oni budú vedieť, že sa tam musí zriadiť vecné bremeno,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- áno a môžeme aj zriadiť vecné bremeno, ale potom mi príde nelogické len na tú časť tej 

parcely, potom už na celú trasu toho teplovodu by bolo vhodné zriadiť to vecné bremeno, 
nielen na tú časť, čo sa nachádza v tom pozemku, ktorý vlastne budete schvaľovať a ktorý 
schválite na odpredaj,  
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Mgr. Jozef Belický  
- je to zrozumiteľné, že už keby sa schvaľovalo vecné bremeno, tak na celú trasu teplovodu, 

toto chceš povedať a nie na výsek, ktorý súvisí s pozemkom, ktorý prejednávame, 
 
Ing. Peter Andráši 
- áno, ide o to, či nebudú prekvapení; my môžeme alebo musíme zriadiť? 
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- my, keď vieme, že sa tam nachádza nejaká sieť, do každej zmluvy dávame takú klauzulu, 

že ten kupujúci alebo nadobúdateľ vie o tom, že tie siete sa tam nachádzajú; my tam vlastne 
vycitujeme všetky siete, ktoré sa na tom pozemku nachádzajú, čiže aj konkrétne, keď nie je 
zriadené vecné bremeno, tak on je o tom informovaný, že nejaká sieť sa tam nachádza a že 
v podstate musí ju strpieť,  

 
Ing. Peter Andráši 
- ja len kvôli tomu, že bola diskusia na ekonomickej komisii, že jednu tú bez problémov 

predať, túto pozdržať, ale bude to v poriadku takto, áno? 
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- áno, 
 
Mgr. Július Morávek 
- toto, čo tu odznelo, je v rozpore so stanoviskom mestského úradu, ktoré hovorí, že časť 

pozemku ponechať naďalej v majetku mesta a teraz ako predkladateľka súhlasíte s tým, aby 
sa konalo v rozpore so stanoviskom mestského úradu,  

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- nie, ja som teraz odpovedala na to, že na to zriadenie vecného bremena, či musí byť, alebo 

nemusí byť, ale návrh na uznesenie je tak, ako požiadal žiadateľ, ale stanovisko mestského 
úradu je len časť toho pozemku, ktorá bezprostredne susedí s tou budovou, ale p. poslanec 
Andráši sa pýtal, že ak to schvália, či bude problém s tým vecným bremenom, alebo nebude,  

 
Mgr. Július Morávek 
- ja neviem, ale Vy tvrdíte, že nie, ale ja nie som presvedčený, že nebude, 
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- môžeme zriadiť na ten teplovod, MeT-ka požiada o zriadenie vecného bremena, ale potom 

by som odporúčala zriadiť na celú tú trasu, nielen na tú časť, ktorá vlastne bude 
odpredávaná, ak to schválite tak, ako je to navrhnuté žiadateľom,  

 
Mgr. Július Morávek 
- žiadateľ súhlasí s tým, aby celé bolo pokryté vecným bremenom? 
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- ale žiadateľovi to môže byť jedno, čo už je mimo jeho pozemku; asi sa nerozumieme, 
 
Mgr. Július Morávek 
- nerozumieme, lebo mne sa logickejšie zdá to, čo je v stanovisku mestského úradu, časť 

pozemku ponechať vo vlastníctve mesta,  
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Mgr. Miloslava Bartíková 
- sťahujem tento materiál z rokovania.  
 
 
6. Peter Dora a manželka Mária Dorová, 925 81 Diakovce s. č. 33 – žiadosť o kúpu 

pozemkov vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 6/8/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
prevod. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

žiadosť o kúpu pozemkov vo vlastníctve mesta,  
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  žiadateľov vrátane 
priľahlej plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so 
stavbou, 

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra  
„C“ KN číslo 2667/2, zastavané plochy a nádvoria, vedených katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa 
geometrického plánu vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 14. 06. 2018, 
úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 22. 06. 2018 pod  
č. 301/2018, ako novovytvorené parcely registra „C“ KN a to:  
- parcela číslo 2667/36, zastavané plochy a nádvoria o výmere 15 m2,  
- parcela číslo 2667/37, zastavané plochy a nádvoria o výmere 3 m2,  
- parcela číslo 2667/38, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 3 m2, 
za kúpnu cenu 36,513 Eur/m2, t. j. pri celkovej výmere 21 m2 v celkovej kúpnej cene  
766,77 Eur, pre Petra Doru a manželku Máriu Dorovú, obaja bytom s. č. 33, 925 81 
Diakovce, do ich bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie 

vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta - materiál číslo D 7/8/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča zriadenie 
vecného bremena. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
 žiadosť o zriadenie vecných bremien na pozemky vo vlastníctve mesta, 
B. schvaľuje 

zriadenie bezodplatných časovo neobmedzených vecných bremien na pozemky vo 
vlastníctve mesta Šaľa, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa: 
- parcela „C“ KN číslo 2664, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1771 m2; parcela  

„C“ KN číslo 2646, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1869 m2; parcela „C“ KN 
číslo 2663/1, ostatné plochy o výmere 17381 m2; parcela „C“ KN číslo 2667/2, 
zastavané plochy a nádvoria o výmere 3379 m2; parcela „C“ KN číslo 2667/3, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 463 m2; parcela „C“ KN číslo 2799/1, zastavané plochy 
a nádvoria o výmere 3288 m2, vedené na liste vlastníctva č. 1,  

- parcela „C“ KN číslo 2667/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16195 m2, vedená 
na liste vlastníctva č. 8637,    

spočívajúcich v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, 
údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných 
úprav elektroenergetických zariadení  a ich odstránení, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. 
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 145/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť 
GEODETI s.r.o. dňa 28. 07. 2017, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu 
Šaľa dňa 18. 08. 2017 pod číslom 329/2017, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., 
so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
8. Jozef Szabó, Hlavná 11/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/8/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neodporúča 
prenájom. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- čiže ide o tento hríb, ktorý je pred budovou mestského úradu; teraz po rekonštrukcii tá 

budova vyzerá parádne, excelentne a končí prenájom; súhlasím, aby sa nepredĺžilo, ale 
vyzvať potom vlastníka nehnuteľnosti, ak to bude odsúhlasené, aby tú stavbu odstránil preč 
a zvýši sa estetizácia celého prostredia, ktoré teraz okolo mestského úradu je otvorené, 

 
Róbert Tölgyesi 
- predrečník to povedal úplne bravúrne,  
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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 predĺžení doby nájmu 
pozemku pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta  
22. októbra 2018, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri 
„C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2051/16, ostatná plocha, v zmysle 
Geometrického plánu č. 8/2016, vyhotoveného Viktorom Mesárošom, overeného 
Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom pod číslom 92/2016, dňa 21. 03. 2016, 
ktorým bola odčlenená a novovytvorená parcela číslo 2051/23, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 32 m2, v cene 8,298 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 265,54 Eur/rok, na dobu 
neurčitú, pre Jozefa Szabóa, Hlavná 11/4, Šaľa. 

 
Prezentácia: 15 
Za:    1 
Proti:  11 
Zdržal sa:   3 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
 
 
9. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do 

priemyselného areálu“ od Heleny Kissovej, Železničiarska 1427/60, 924 01 Galanta - 
materiál číslo D 9/8/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
kúpu tohto pozemku. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do 
priemyselného areálu“ od Heleny Kissovej, Železničiarska 1427/60, 924 01 Galanta, 

B. schvaľuje 
kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do 
priemyselného areálu“, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec  
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8877: 
- parcela „C“ KN č. 5798/63, orná pôda o výmere 296 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho 

podielu 2/32-tín, 
- parcela „C“ KN č. 5798/64, ostatné plochy o výmere 271 m2, vo veľkosti 

spoluvlastníckeho podielu 2/32-tín, 
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za kúpnu cenu 4,979 Eur/m2, pri celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 35,44 m2 
v celkovej kúpnej cene 176,45 Eur od Heleny Kissovej, Železničiarska 1427/60, 924 01 
Galanta. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
10. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do 

priemyselného areálu“ od Arpáda Pápaya, Dózsova 2284/62A, 927 05 Šaľa - materiál 
číslo D 10/8/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
kúpu tohto pozemku. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do 
priemyselného areálu“ od Arpáda Pápaya, Dózsova 2284/62A, 927 05 Šaľa, 

B. schvaľuje 
kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do 
priemyselného areálu“, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 4347: 
- parcela „C“ KN č. 5798/51, orná pôda o výmere 51 m2, v celosti, 
- parcela „C“ KN č. 5798/52, ostatné plochy o výmere 58 m2, v celosti, 
za kúpnu cenu 4,979 Eur/m2, pri celkovej výmere 109 m2 v celkovej kúpnej cene  
542,71 Eur od Arpáda Pápaya, Dózsova 2284/62A, 927 05 Šaľa. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
11. Dodatok č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016 zo dňa 23. 02. 2016 v znení 

jej Dodatku č. 1 zo dňa 12. 01. 2017 - materiál číslo D 11/8/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
uzatvorenie dodatku č. 2. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016 zo dňa  
23. 02. 2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12. 01. 2017, 

B. schvaľuje 
uzatvorenie Dodatku č. 2 k Zmluve o budúcej kúpnej zmluve č. 95/2016 zo dňa  
23. 02. 2016 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 12. 01. 2017, ktorým sa z budúceho predmetu 
kúpy vypúšťa stavebný objekt SO 02 – Vonkajšie káblové rozvody a stavebný objekt  
SO 10 – Prípojka teplovodu a OSS. 

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

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Kúpna zmluva č. 686/2018 – Referentský elektromobil pre potreby MsÚ Šaľa – AUTO 

- IMPEX spol. s r. o., Vlčie Hrdlo 68, 821 07 Bratislava - materiál číslo F 1/8/2018  
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši – procedurálny návrh 
- navrhujem, aby materiály F 1 – F 8 boli prednesené naraz, naraz aby prebehla o nich 

diskusia a hlasovanie o nich samostatne,  
 
Ing. Marián Krištof 
- mňa by len zaujímalo v tých materiáloch, len jedno, aké auto to bude,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- ospravedlňujem sa, najprv dám hlasovať o procedurálnom návrhu bez ďalšej diskusie, to 

som mal spraviť hneď,  
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení: 
- o materiáloch F 1 – F 8 rokovať spoločne a hlasovať o nich samostatne.  
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.  
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Predkladateľ predložil materiály F 2/8/2018 – F 8/8/2018:  
 
2. Zmluva č. 107/2018 o poskytovaní služieb karantenizácie odchytených psov 

a následnej starostlivosti o ne na území mesta Šaľa - materiál číslo F 2/8/2018  
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
3. Rámcová dohoda č. 21/2018 na realizáciu diela „Havarijné opravy miestnych 

komunikácií v meste Šaľa“ - materiál číslo F 3/8/2018  
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 

4. Rámcová dohoda č. 406/2018 na realizáciu diela „Odvodnenie, oprava a výmena 
uličných vpustí na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“ - materiál číslo F 4/8/2018  
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 

5. Rámcová dohoda č. 578/2018 na realizáciu diela „Údržba miestnych komunikácií  
a chodníkov v meste Šaľa“ - materiál číslo F 5/8/2018  
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 

6. Zmluva o dielo č. 665/2018 na realizáciu diela „Predĺženie miestnej komunikácie  
ul. Feketeházyho v meste Šaľa“ - materiál číslo F 6/8/2018  
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 

7. Zmluva o dielo č. 554/2018 na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia 
a rozšírenie MK Horná, Šaľa“ - materiál číslo F 7/8/2018  
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 

8. Zmluva o dielo č. 375/2018 na realizáciu diela „Kancelária prvého kontaktu – 
klientske centrum a kuchyňa budovy MsÚ v Šali“ - materiál číslo F 8/8/2018  
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 

Diskusia (k materiálom F 1/8/2018 – F 8/8/2018): 
 
Ing. Marián Krištof 
- mám dve otázky, v prvom materiáli som sa nedočítal akej značky bude to vozidlo,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- Nissan Leaf to bude,  
 
Ing. Marián Krištof 
- takže budeme pokračovať ako mestská polícia, 
 
Ing. Eliška Vargová 
- tak viete, v EKS vyšiel víťaz a parametre spĺňalo len toto vozidlo,  
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Ing. Marián Krištof 
- viem, len v tom materiáli nebola značka; druhá otázka znie pri predkladaní týchto 

materiálov, prečo sú tu dve zmluvy, ktoré boli podpísané 26. 02. a 11. 01., prečo sa 
predkladajú tak neskoro na rokovanie,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- tak, ako som hovorila na pracovnom zastupiteľstve, stalo sa to nedopatrením, pretože 

správkyňa tejto zmluvy, napriek tomu, že bola zverejnená a účinná na webovej stránke, ju 
takto neskoro predložila na rokovanie mestského zastupiteľstva, za čo sa ospravedlňujeme,  

  
Ing. Marián Krištof 
- takže bola zverejnená, o to mi išlo,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- pravda, inak by nebola účinná, ona je zverejnená po podpise,  
 
Ing. Peter Andráši 
- tie uličné vpuste, to odvodnenie a oprava, to patrí nám, my sa máme o to starať?  
 
Ing. František Čibrik 
- áno, naše ulice áno, miestne komunikácie.  

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 1/8/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

Kúpnu zmluvu č. 686/2018 – Referentský elektromobil pre potreby MsÚ Šaľa –  
AUTO - IMPEX spol. s r. o., Vlčie Hrdlo 68, 82107 Bratislava,  

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s využitím elektronického 

trhoviska – Nový mestský elektromobil, 
b) Kúpnu zmluvu č. 686/2018 (Z201837745_Z) uzatvorenú v zmysle § 409 a nasl. 

Obchodného zákonníka v platnom znení k realizácii projektu – Referentský 
elektromobil pre potreby MsÚ Šaľa s dodávateľom AUTO - IMPEX spol. s r. o., Vlčie 
Hrdlo 68, 821 07 Bratislava, IČO 17329477. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 2/8/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

Zmluvu  č. 107/2018 o poskytovaní služieb karantenizácie odchytených psov a následnej 
starostlivosti o ne na území mesta Šaľa, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Zabezpečovanie služieb v oblasti 

starostlivosti o odchytených psov na území mesta Šaľa“, 
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b) Zmluvu č. 107/2018 o poskytovaní služieb karantenizácie odchytených psov a následnej 
starostlivosti o ne na území mesta Šaľa uzatvorenú s dodávateľom OZ Zatúlané psíky 
Šaľa, Smetanova 1224/3, Šaľa, IČO: 42 205 182, DIČ: 2023729928. 

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

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 3/8/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

Rámcovú dohodu č. 21/2018 zo dňa 11. 01. 2018 na realizáciu diela „Havarijné opravy 
miestnych komunikácií v meste Šaľa“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Havarijné opravy miestnych komunikácií 

v meste Šaľa“, 
b) Rámcovú dohodu č. 21/2018 zo dňa 11. 01. 2018 na realizáciu diela „Havarijné opravy 

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

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 4/8/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

Rámcovú dohodu č. 406/2018 zo dňa 28. 05. 2018 na realizáciu diela „Odvodnenie, oprava 
a výmena uličných vpustí na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Odvodnenie, oprava a výmena uličných 

vpustí na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“, 
b) Rámcovú dohodu č. 406/2018 zo dňa 28. 05. 2018 na realizáciu diela „Odvodnenie, 

oprava a  výmena uličných vpustí na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“ 
uzatvorenú s dodávateľom Ing. Jana Buchová - BESTAV, so sídlom Budovateľská 17, 
927 01 Šaľa, IČO: 35365536, DIČ: 1020102743, IČ DPH: SK1020102743. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 5/8/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

Rámcovú dohodu č. 578/2018 zo dňa 21. 08. 2018 na realizáciu diela „Údržba miestnych 
komunikácií a chodníkov v meste Šaľa“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Údržba miestnych komunikácií  

a chodníkov v meste Šaľa“, 
b) Rámcovú dohodu č. 578/2018 zo dňa 21. 08. 2018 na realizáciu diela „Údržba 

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

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 6/8/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

Zmluvu o dielo č. 665/2018 zo dňa 20. 09. 2018 na realizáciu diela „Predĺženie miestnej 
komunikácie ul. Feketeházyho v meste Šaľa“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Predĺženie miestnej komunikácie ul. 

Feketeházyho v meste Šaľa“, 
b) Zmluvu o dielo č. 665/2018 zo dňa 20. 09. 2018 na realizáciu diela „Predĺženie miestnej 

komunikácie ul. Feketeházyho v meste Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom  
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., so sídlom Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, 
IČO: 00896225, DIČ: 2020294144, IČ DPH: SK2020294144. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 7/8/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

Zmluvu o dielo č. 554/2018 na uskutočnenie stavebných prác „Rekonštrukcia a rozšírenie 
MK Horná, Šaľa“, 

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

a rozšírenie MK Horná, Šaľa“, 
b) Zmluvu o dielo č. 554/2018 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác 
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„Rekonštrukcia a rozšírenie MK Horná, Šaľa“ s dodávateľom Swietelsky Slovakia  
spol. s r.o., Mokráň záhon 4, 821 04 Bratislava, IČO: 00896225, DIČ: 2020294144, 
IČ DPH: SK2020294144. 

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

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 8/8/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

zmluvu o dielo č. 375/2018 na realizáciu diela „Kancelária prvého kontaktu – klientske 
centrum a kuchyňa budovy MsÚ v Šali“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom ,,Kancelária prvého kontaktu – klientske 

centrum a kuchyňa budovy MsÚ v Šali“, 
b) Zmluvu o dielo č. 375/2018 na realizáciu diela „Kancelária prvého kontaktu – klientske 

centrum a kuchyňa MsÚ v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom Krajčír, s. r. o.,  
Dlhoveská 1411/32, 927 05 Šaľa-Veča, IČO: 36 276 197, DIČ: 2022074241. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo H 1/8/2018  
Predložil Mgr. Jozef Varsányi, predseda komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

návrh na udelenie ocenení mesta Šaľa,  
B. schvaľuje  

1. udelenie ocenenia „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ pre: 
-   MUDr. Svetozára Hikkela 

2. udelenie ocenenia „Cena mesta Šaľa“ pre: 
      -   Karola Šormana – in memoriam 
      -   Doc. PhDr. Alexandra Melichera, PhD. 
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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. 
 
 
2. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2019 - 

materiál číslo H 2/8/2018  
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 I. polrok 2019, 
B. súhlasí    

s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2019 nasledovne: 
  7. februára 2019, 
28. marca 2019, 
16. mája 2019, 
27. júna 2019. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Program pracovného zasadnutia bol vyčerpaný, primátor predtým než ukončil toto zasadnutie 
zastupiteľstva, zablahoželal p. poslancovi Mgr. Júliusovi Morávkovi k životnému jubileu.  
Ďalej uviedol, že od 1. decembra sa dajú kúpiť lístky na mestský ples. Záverom uviedol, že  
túto nedeľu, dňa 11. 11. 2018 o 11. hodine si pripomenieme významnú historickú udalosť a tou 
je skončenie 1. svetovej vojny, pretože presne v tomto čase a v tento deň bola podpísaná 
mierová zmluva; uskutoční sa pietna spomienka pri stĺpe s obeťami, ktorý sa nachádza na 
schodoch kostola smerom k fare, všetkých pozval, ktorí majú záujem, pretože máme byť hrdí 
aj na túto časť našej histórie, máme si pripomínať obete.   
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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 8. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali v roku 2018.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 8. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
Ing. Tibor Baran 
 
 
 
 
Marek Molnár 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                                                                                   
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 27. novembra 2018   
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