
ZÁPISNICA 
z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali,  

ktoré sa uskutočnilo 4. decembra 2018 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 
1. Otvorenie zasadnutia 

 
Slávnostná časť zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali bola zahájená odovzdávaním 
Ocenení mesta Šaľa za rok 2018 pri príležitosti Dňa samosprávy mesta Šaľa.  
 
 

2. Udeľovanie ocenení mesta Šaľa 
 
Udelením ocenení si mesto každoročne uctieva prácu jednotlivcov, organizácií  
a spoločností, ktorí významným spôsobom prispievajú k propagácii, zviditeľňovaniu 
a rozvoju nášho mesta doma i v zahraničí. Za rok 2018 boli udelené nasledovné ocenenia: 

 
Ocenenie „Čestné občianstvo mesta Šaľa“ obdržal: 
-   MUDr. Svetozár Hikkel 

 
Ocenenie „Cena mesta Šaľa“ obdržali: 
- Karol Šorman – in memoriam 
- Doc. PhDr. Alexander Melicher, PhD. 
 
Ocenenie „Cena primátora mesta Šaľa“ obdržali: 
- PhDr. Radoslava Aľakšová 
- Ing. Valentín Kozaňák 
 

 
Po ukončení udeľovania ocenení mesta Šaľa 2018 nasledovala slávnostná časť 
ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali. 
V súlade s ustanovením § 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, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, otvoril ustanovujúce 
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali. 
V súlade s ustanovením § 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 prvým zasadnutím mestského zastupiteľstva v príslušnom 
volebnom období). 

 
 

3. Oznámenie výsledkov voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva  
a odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému primátorovi a poslancom 
novozvoleného mestského zastupiteľstva  
 

Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, vyzval predsedu mestskej volebnej komisie, aby 
informoval prítomných o výsledkoch voľby primátora a o výsledkoch volieb do mestského 
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zastupiteľstva a odovzdal novozvolenému primátorovi a poslancom novozvoleného 
mestského zastupiteľstva osvedčenia o zvolení. 
O výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta informoval prítomných Ing. František 
Botka, predseda Mestskej volebnej komisie v Šali. 
 
Voľby do orgánov samosprávy obcí (komunálne voľby) sa konali dňa 10. novembra 2018. 
V meste Šaľa boli vytvorené 3 volebné obvody (dva volebné obvody v Šali a jeden volebný 
obvod v mestskej časti Veča).  
Na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov voličov bolo v meste Šaľa 
utvorených 18 volebných okrskov. 
V každom volebnom obvode bolo 6 okrskov.  
Volebný obvod č. 1 tvorili okrsky č. 1 až č. 6 
Volebný obvod č. 2 tvorili okrsky č. 7 až č. 12 
Volebný obvod č. 3 tvorili okrsky č. 13 až č. 18 
V každom volebnom obvode sa volilo 7 poslancov. 
 
Mestská volebná komisia zisťovala výsledky volieb na podklade zápisníc okrskových 
volebných komisií o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku. 
Výsledky hlasovania doručilo Mestskej volebnej komisii v Šali všetkých 18 okrskových 
volebných komisií.  
Mestská volebná komisia vyhotovila zápisnicu o výsledku volieb za každý volebný obvod  
a vyhotovila zápisnicu o výsledku volieb v meste.  
 
V meste Šaľa sa zistili tieto výsledky: 
V zoznamoch voličov bolo zapísaných 18 505 voličov. 
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 4 487. 
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku bol 4 482. 
V meste Šaľa bolo pre voľby do mestského zastupiteľstva odovzdaných 4 411 platných 
hlasovacích lístkov a  pre voľby primátora mesta bolo odovzdaných 3 550 platných 
hlasovacích lístkov.   
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť bol 21. 
Počet zvolených poslancov je 21. 
Komunálnych volieb v meste Šaľa sa zúčastnilo 24,24 % voličov.  
 
Výsledky volieb primátora mesta 
Za primátora mesta Šaľa bol, s celkovým počtom platných hlasov 3 550, zvolený  
Mgr. Jozef Belický, nezávislý kandidát.    
 
Výsledky volieb do mestského zastupiteľstva (voľby poslancov) 
Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov mestského zastupiteľstva podľa volebných 
obvodov a v ich rámci v poradí podľa počtu získaných platných hlasov:  
 
Volebný obvod číslo 1 
1. Ing. Róbert Andráši, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 1006 
2. PaedDr. Danica Lehocká, PhD., SMER -sociálna demokracia, počet platných hlasov 712 
3. RSDr. Peter Gomboš, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 659 
4. MUDr. Jozef Grell, SMER - sociálna demokracia, počet platných hlasov 631 
5. Mgr. Mária Farkašová, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 616 
6. Peter Szalay, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 608 
7. Ing. Marián Krištof, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 519 
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Volebný obvod číslo 2 
1. Róbert Tölgyesi, MOST – HÍD, počet platných hlasov 671 
2. Ing. Tomáš Mészáros, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 637 
3. Ing. Gabriela Lacková, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 581 
4. Peter Hlavatý, Kresťanskodemokratické hnutie, počet platných hlasov 569 
5. Bc. Dominika Jarošová, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 569 
6. Ing. Tibor Baran, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 541 
7. Ing. Štefan Bartošovič, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 514 

 
Volebný obvod číslo 3 
1. JUDr. Anna Torišková, nezávislá kandidátka, počet platných hlasov 680 
2. Miloš Rehák, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 631 
3. Ing. Peter Jaroš, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 551 
4. Marek Molnár, SPOLU – občianska demokracia, počet platných hlasov 534 
5. Ing. Peter Andráši, Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), 

počet platných hlasov 508 
6. Ing. Ivan Kováč, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 504 
7. Ing. Slavomír Kališ, nezávislý kandidát, počet platných hlasov 458 
 
Počet zvolených žien:       5 
Počet zvolených mužov: 16 
 

 
4. Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta 

 
Po informovaní o výsledku volieb nasledoval akt zloženia sľubu primátora mesta. 
 
Novozvolený primátor mesta Mgr. Jozef Belický zložil sľub, ktorý znie: 
"Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony  
a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy budem pri výkone svojej funkcie primátora 
uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“  
 
Novozvolený primátor mesta sľub prečítal a po prečítaní sľub potvrdil podpisom pod text 
sľubu napísaného na osobitnom liste. 
Po zložení sľubu novozvolený primátor mesta prevzal od predsedu mestskej volebnej komisie 
osvedčenie o zvolení za primátora mesta, a pokračoval vo vedení ustanovujúceho zasadnutia 
mestského zastupiteľstva. 

 
 

5. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva 
 

Nasledoval akt zloženia sľubu poslancov novozvoleného mestského zastupiteľstva.  
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, prečítal znenie sľubu poslanca, ktorý znie: 
„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať 
záujmy mesta, dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné 
všeobecne záväzné právne predpisy, a pri výkone svojej funkcie poslanca mestského 
zastupiteľstva ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.“. 
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Primátor mesta následne po prečítaní sľubu vyzval novozvolených poslancov, aby zložili sľub 
tak, že pripoja svoj podpis pod znenie sľubu, ktorý je napísaný na osobitnej listine. 
Poslanci zložili sľub podpisom pod text sľubu napísaného na osobitnom liste. 
Predseda mestskej volebnej komisie súčasne odovzdal jednotlivým poslancom osvedčenia      
o zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva. 
Sľub na ustanovujúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva zložilo všetkých 21 poslancov 
novozvoleného mestského zastupiteľstva.   
 

 
6. Vystúpenie novozvoleného primátora 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predniesol krátky príhovor. 
 
 
7. Prestávka            
 
Po prestávke nasledovala pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva. 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, požiadal informatika Mgr. Martina Fabiána, aby 
novozvolenému poslaneckému zboru na ustanovujúcom zastupiteľstve vysvetlil spôsob 
používania  hlasovacích zariadení. Nasledovalo krátke vysvetlenie fungovania hlasovacích 
zariadení.  
 
Skúšobné hlasovanie: 
Prezentácia: 21 
Za:    8 
Proti:    5 
Zdržal sa:   8 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, uviedol, že podľa § 12 ods. 7 zákona o obecnom zriadení 
sme uznášania schopní, takže môžeme pokračovať v dnešnom rokovaní. Na ustanovujúcom 
zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Šali je z 21 poslancov prítomných a registrovaných 21, 
čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
 
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
 
Pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva bude prebiehať podľa 
obdržaného programu uvedeného v pozvánke.  
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia:  
 
Mgr. Jozef Belický 
navrhol doplniť do programu rokovania: 
- bod číslo 20 - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19  Bratislava – žiadosť 

o vydanie záväzného stanoviska k navrhovanej investícii – stavba „Cesta I/75 Šaľa – 
obchvat“  

- záver prečíslovať na bod číslo 21 
 
Primátor na vysvetlenie uviedol, že je to nevyhnutné preto, lebo pre túto inštitúciu je veľmi 
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podstatné, aby mohli pokračovať vo svojom snažení sa o obchvat a potrebujú k tomu súhlas 
mestského zastupiteľstva, aby mohla byť vyňatá pôda, ktorá má byť pod obchvatom, preto 
sme zaradili tento bod, lebo inak by sme o ňom rokovali najbližšie vo februári (2019), čo je 
zbytočná strata času. 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta: 
Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Program zasadnutia bol schválený.  
 
Hlasovania o zmene programu zasadnutia: 
doplniť do programu: 
- bod číslo 20 - Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19  Bratislava – žiadosť 

o vydanie záväzného stanoviska k navrhovanej investícii – stavba „Cesta I/75 Šaľa – 
obchvat“  

Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Zmena programu (doplnenie programu) zasadnutia bola schválená.  
 
Program ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva (pracovná časť): 
8. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva 
9. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 
10. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie  
11. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
12. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich 

predsedov  
13. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu 

pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľba jej 
členov 

14. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 
zasadnutia mestského zastupiteľstva 

15. Poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia) 
16. Určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti  
17. Určenie platu primátora mesta  
18. Návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. 
19. Ústna informácia primátora mesta o poverení zástupcu primátora 
20. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19  Bratislava – žiadosť o vydanie záväzného 

stanoviska k navrhovanej investícii – stavba „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ 
21. Záver 
 
 
9. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

 
Za zapisovateľky ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. 
Ľuba Boháčová a Bc. Veronika Jarošová. 
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Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na 
overovateľov zápisnice nasledovne: Ing. Gabriela Lacková a Ing. Peter Andráši.   
Hlasovanie: 
Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
 
10. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie  
 
Voľba mandátovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na 
zloženie mandátovej komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Marián Krištof 
členovia: Ing. Štefan Bartošovič, Ing. Róbert Andráši 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   mandátovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na 
zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Tibor Baran 
členovia: RSDr. Peter Gomboš, Ing. Peter Jaroš 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 21 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Voľba volebnej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh na 
zloženie volebnej komisie nasledovne: 
predseda: JUDr. Anna Torišková 
členovia: Miloš Rehák, Marek Molnár 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 21 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
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Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- predseda návrhovej komisie 
- prednostka mestského úradu 
- hlavná kontrolórka 
 
 
11. Overenie zloženia sľubu a správa mandátovej komisie 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, vyzval predsedu mandátovej komisie Ing. Mariána 
Krištofa, aby overil zloženie sľubu primátora mesta a poslancov mestského zastupiteľstva 
a predložil návrh na uznesenie. 
 
Predseda mandátovej komisie Ing. Marián Krištof uviedol, že úlohou mandátovej komisie je 
overiť zloženie sľubu novozvoleného primátora a zloženie sľubu novozvolených mestských 
poslancov do zastupiteľstva.  
Predseda mandátovej komisie skonštatoval, že primátor a poslanci predložili mandátovej 
komisii osvedčenie o svojom zvolení primátora za primátora mesta, osvedčenie o svojom 
zvolení za poslanca mestského zastupiteľstva vydané Mestskou volebnou komisiou v Šali,  
a čestné vyhlásenia o tom, že nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca alebo 
primátora, podľa príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení. 
Mandátová komisia týmto overuje, že primátor mesta a poslanci mestského zastupiteľstva 
zložili zákonom predpísaný sľub (boli skontrolované ich podpisy pod textom zákonom 
predpísaného sľubu) a nevykonávajú funkciu nezlučiteľnú s funkciou poslanca alebo 
primátora a to na základe predložených vlastnoručne podpísaných čestných vyhlásení. 
 
V nadväznosti na vyššie uvedené skutočnosti predložil predseda mandátovej komisie návrh na 
uznesenie, o ktorom sa následne hlasovalo. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. berie na vedomie 

1. výsledky voľby primátora a volieb do mestského zastupiteľstva,  
2. predloženú správu mandátovej komisie, 

B. konštatuje, že 
1. novozvolený primátor mesta Mgr. Jozef Belický zložil zákonom predpísaný sľub 

primátora mesta, 
2. novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva: 

Ing. Peter Andráši 
Ing. Róbert Andráši 
Ing. Tibor Baran 
Ing. Štefan Bartošovič 
Mgr. Mária Farkašová 
RSDr. Peter Gomboš 
MUDr. Jozef Grell 
Peter Hlavatý 
Ing. Peter Jaroš 
Bc. Dominika Jarošová 
Ing. Slavomír Kališ 
Ing. Ivan Kováč 
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Ing. Marián Krištof 
Ing. Gabriela Lacková 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
Ing. Tomáš Mészáros 
Marek Molnár 
Miloš Rehák 
Peter Szalay 
Róbert Tölgyesi 
JUDr. Anna Torišková  
zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.  

 
Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
12. Zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba ich 

predsedov  
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- komisie v zmysle zákona o obecnom zriadení sú poradným, iniciatívnym orgánom 

mestského zastupiteľstva; ich cieľom je vytvárať podmienky pre odbornú verejnosť, pre 
vyjadrenia k jednotlivým témam, ktoré rieši mestské zastupiteľstvo, pre zaujatie stanovísk 
ako daný problém riešiť; v minulom volebnom období sme mali zriadené komisie, ktoré 
sú zahrnuté a sú súčasťou aj Štatútu mesta Šaľa a majú vydaný vlastný rokovací poriadok, 
preto aj predkladám návrh na zriadenie rovnakých komisií a to:  
- zriadenie komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky, 
- zriadenie komisie kultúry a cestovného ruchu, 
- zriadenie komisie mládeže a športu, 
- zriadenie komisie ekonomickej,  
- zriadenie komisie územného plánovania, výstavby a dopravy, 
- zriadenie komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti, 
- zriadenie komisie školstva, 

- náplň jednotlivých komisií, ktorá je súčasťou tohto uznesenia, ste obdržali v materiáli, 
ktorý ste dostali pred týmto rokovaním;  

- navrhujem tiež, aby sme dnes na dnešnom zasadnutí zvolili predsedov jednotlivých 
komisií a to aj preto, lebo v minulých volebných obdobiach zaužívaná prax bola taká, že 
prihlásili sa členovia z verejnosti i z radov poslancov, títo sa stali členmi komisií a potom 
sa vyberal z toho predseda, ktorý sa volil; myslím si, že tá motivácia získať dobrú 
komisiu, tú má najmä predseda, ktorý ju bude viesť; jemu záleží najviac na tom, aby mal 
vždy zasadnutie komisie uznášania schopné, aby tam mal ľudí, s ktorými vie pracovať, 
ktorým dôveruje v ich odbornosti a ľudí, ktorí naozaj 4 roky nepoľavia v tomto záujme; 
stávalo sa, že sme menili členov komisií len preto, lebo nemali účasť, nezúčastňovali sa 
týchto zasadnutí a je to obrovská škoda; preto v pevnej viere, že predseda, ak bude 
zvolený, je schopný osloviť aj verejnosť, aj poslancov mestského zastupiteľstva, ktorých 
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si myslí, že by mali v tejto komisii pracovať, tak predkladám návrh na predsedov komisií 
a to, aby: 
- predsedom komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky sa stal poslanec. MUDr. 

Jozef Grell, 
- predsedom komisie kultúry a cestovného ruchu sa stal Mgr. Július Morávek, 
- predsedom komisie mládeže a športu sa stal Peter Szalay, 
- predsedom komisie ekonomickej sa stal Ing. Tibor Baran,  
- predsedom komisie územného plánovania, výstavby a dopravy sa stal Ing. Róbert 

Andráši, 
- predsedom komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti sa stal 

RSDr. Peter Gomboš, 
- predsedom komisie školstva sa stal Ing. Marián Krištof, 

- tento môj návrh vychádza z výsledkov komisií minulých rokoch; po prvýkrát predkladám 
návrh na to, aby predsedom komisie sa stal neposlanec mestského zastupiteľstva, ale 
človek, ktorý viedol túto komisiu aj v minulom volebnom období a po diskusii s členmi 
minulej komisie kultúry a cestovného ruchu som jednoznačne presvedčený o tom, že má 
túto komisiu viesť aj v tomto volebnom období; verím, že moje návrhy vo svojom 
hlasovaní podporíte, že dáme dôveru týmto členom zastupiteľstva a teda týmto všetkým 
predsedom komisií a dáme im priestor na to, aby do februára pripravili svoje návrhy na 
vymenovanie ostatných členov jednotlivých komisií,  

 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh 
- navrhol, aby sa o zriadení komisií hlasovalo jednotlivo a zároveň o návrhu na predsedov 

komisií sa hlasovalo verejne a tiež jednotlivo,  
 

Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
- aby sa o zriadení komisií hlasovalo jednotlivo a zároveň o návrhu na predsedov komisií sa 

hlasovalo verejne a tiež jednotlivo,  
Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.  
 
MUDr. Jozef Grell 
- viem, že existuje, ale nepamätám si presne, že ako to znelo, že členovia komisií v akom 

zložení majú byť, koľko poslancov a koľko neposlancov, resp. ľudí, ktorí sa v tej 
problematike vyznajú, keby ste mi to mohli povedať a druhá vec, na tú februárovú 
schôdzu, mám tomu rozumieť tak, že predseda komisie predloží tú plénu zastupiteľstva 
zoznam ľudí, ktorí sa mu prihlásili do komisie a bude sa o tom hlasovať en bloc, alebo 
resp. bude sa hlasovať o každom jednotlivo,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- táto otázka je zodpovedaná aj v rokovacom poriadku komisií, ktorý určuje aj počet členov 

aj počet poslancov, ktorí majú byť v komisiách; je tam uvedené, že každá komisia má 
maximálne 11 členov, z toho sú minimálne štyria poslanci mestského zastupiteľstva; 
mestské zastupiteľstvo však môže rozhodnúť o inom pomere členov ľubovoľnej komisie; 
tzn., že toto je určené takto, ale ak nastane potreba tento pomer zmeniť, môže sa to stať 
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hlasovaním mestského zastupiteľstva; a ako sa dostať k členom, samozrejme my urobíme 
výzvu na to, že sa verejnosť môže prihlásiť do jednotlivých komisií a každému dnes 
zvolenému predsedovi budú doručené všetky mená tých, ktorí majú záujem v danej 
komisii pracovať; okrem toho s poslancami samozrejme musí komunikovať tak, aby 
vedel, kto má záujem v tejto komisii pracovať, to sa mu predpokladám, že kolegovia 
prihlásia a z verejnosti si vyberie do svojho návrhu všetkých tých, ktorí ho oslovia, alebo 
sa prihlásia o takúto prácu,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- takže 11 členné komisie majú byť,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- áno, je to v rokovacom poriadku komisii mestského zastupiteľstva, maximálne 11 členov,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- rozumiem, a ako sa potom bude narábať s tými prihlásenými, či bude mať predseda 

komisie ako také, že možnosť výberu a určiť, alebo to ... (nedokončená veta),  
 
Mgr. Jozef Belický 
- predseda komisie môže predložiť svoj návrh a každý poslanec v rámci diskusie môže 

predložiť svoj návrh, ak má taký pocit, že by mala nastať nejaká zmena; hlasuje sa 
v poradí o pozmeňujúcich návrhoch a potom o pôvodnom návrhu; čiže budeš predsedom 
komisie, prídeš sem, predložíš návrh na zloženie komisie, ak nejaký poslanec predloží 
pozmeňujúci návrh, že ja chcem doplniť, vymeniť, vynechať, hlasuje sa najprv 
o pozmeňujúcom návrhu a potom o pôvodnom návrhu tak, ako pri všetkých materiáloch,  

 
Hlasovanie o zriadení komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky: 
Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisie.  
 
Hlasovanie o zriadení komisie kultúry a cestovného ruchu: 
Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisie.  
 
Hlasovanie o zriadení komisie mládeže a športu: 
Prezentácia: 21 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisie.  
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Hlasovanie o zriadení komisie ekonomickej: 
Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisie.  
 
Hlasovanie o zriadení komisie územného plánovania, výstavby a dopravy: 
Prezentácia: 21 
Za:  19  
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisie.  
 
Hlasovanie o zriadení komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti: 
Prezentácia: 21 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisie.  
 
Hlasovanie o zriadení komisie školstva: 
Prezentácia: 21 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   zriadenie komisie.  
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- pristúpime teraz k hlasovaniu o predsedoch jednotlivých komisií,  
 
Hlasovanie o voľbe predsedu komisie  pre sociálne, zdravotné a bytové otázky (MUDr. Jozef 
Grell): 
Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   zvolilo   predsedu komisie.  
 
Hlasovanie o voľbe predsedu komisie  kultúry a cestovného ruchu (Mgr. Július Morávek): 
Prezentácia: 21 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   zvolilo   predsedu komisie.  
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Hlasovanie o voľbe predsedu komisie mládeže a športu (Peter Szalay): 
Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   zvolilo   predsedu komisie.  
 
Hlasovanie o voľbe predsedu komisie ekonomickej (Ing. Tibor Baran): 
Prezentácia: 21 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   zvolilo   predsedu komisie.  
 
Hlasovanie o voľbe predsedu komisie územného plánovania, výstavby a dopravy (Ing. 
Róbert Andráši): 
Prezentácia: 21 
Za:  18  
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
MsZ   zvolilo   predsedu komisie.  
 
Hlasovanie o voľbe predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti 
(RSDr. Peter Gomboš): 
Prezentácia: 21 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   zvolilo   predsedu komisie.  
 
Hlasovanie o voľbe predsedu komisie školstva (Ing. Marián Krištof): 
Prezentácia: 21 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   zvolilo   predsedu komisie.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A.  prerokovalo 

návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľbu ich 
predsedov, 

B. zriaďuje 
1. komisiu pre sociálne, zdravotné a bytové otázky 
2.   komisiu kultúry a cestovného ruchu 
3.   komisiu mládeže a športu 
4.   komisiu ekonomickú 

      5.   komisiu územného plánovania, výstavby a dopravy 
6.   komisiu životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti 
7.   komisiu školstva 
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C. určuje 
náplň práce jednotlivých komisií (podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou  
uznesenia), 

D. volí 
1. predsedu komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky: MUDr. Jozef Grell 
2. predsedu komisie kultúry a cestovného ruchu: Mgr. Július Morávek 
3. predsedu komisie mládeže a športu: Peter Szalay 
4. predsedu komisie ekonomickej: Ing. Tibor Baran 
5. predsedu komisie územného plánovania, výstavby a dopravy: Ing. Róbert Andráši 
6. predsedu komisie životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti: RSDr. Peter 

Gomboš 
7. predsedu komisie školstva: Ing. Marián Krištof 

E. žiada 
pripraviť voľbu členov komisií 

      T: prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2019 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
13. Zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 

záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov  
a voľba jej členov 

Predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- cieľom tejto komisie je to, aby vyhlásenia poslancov a primátora a tiež neskôr majetkové 

priznania, ktoré sa povinne odovzdávajú počas trvania funkcie a i po jej skončení tak, aby 
táto komisia vyhodnotila a odobrila; táto komisia má veľmi špecifický režim, pretože je 
presne určené, ako sa takáto komisia zostavuje; jej členmi sú zo zákona zástupcovia 
každej politickej strany zastúpenej v mestskom zastupiteľstve a jeden zástupca 
nezávislých poslancov; to znamená, že netreba navrhovať, lebo nie je na výber minimálne 
v tých stranách, ktoré tu majú zastúpenie jedného poslanca a to je v prípade: 
- Sloboda a Solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO) zastúpené  

Ing. Petrom Andrášim, ktorý sa stane určite členom tejto komisie,  
- Kresťanskodemokratické hnutie, zastúpené jedným poslancom, Petrom Hlavatým,  
- SPOLU – občianska demokracia, zastúpená jedným poslancom, Marekom Molnárom,  
- MOST-HÍD, zastúpená jedným poslancom, Róbertom Tölgyesim,  
- SMER – sociálna demokracia, ktorá je tu zastúpená dvomi poslancami a to MUDr. 

Jozefom Grellom a PaedDr. Danicou Lehockou, PhD; ja navrhujem PaedDr. Danicu 
Lehockú, PhD. do tejto komisie,  

- potom sú tu nezávislí poslanci: Róbert Andráši, Tibor Baran, Štefan Bartošovič, Mária 
Farkašová, Peter Gomboš, Peter Jaroš, Dominika Jarošová, Slavomír Kališ, Ivan 
Kováč, Marián Krištof, Gabriela Lacková, Tomáš Mészáros, Miloš Rehák, Peter 
Szalay a Anna Torišková, z ktorých, vzhľadom k tomu, že túto komisiu v minulom 
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volebnom období viedol Ing. Peter Jaroš, navrhujem Ing. Petra Jaroša.   
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh 
- navrhol, aby sa o zriadení komisie, voľbe jej členov a zároveň aj o jej predsedovi 

hlasovalo en bloc a verejne,  
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
- aby sa o zriadení komisie, voľbe jej členov a zároveň aj o jej predsedovi hlasovalo en bloc 

a verejne,  
Prezentácia:  21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.  
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A.  prerokovalo 

návrh na zriadenie komisie podľa čl. 7 ods. 5 zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného 
záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a voľbu 
jej členov, 

B. zriaďuje 
komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 

C. volí 
členov a predsedu komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných 
funkcionárov: 
členovia – poslanci: Ing. Peter Andráši, Peter Hlavatý, Marek Molnár, Róbert Tölgyesi, 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD., Ing. Peter Jaroš 
predseda: Ing. Peter Jaroš 

 
Prezentácia: 21 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
14. Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť 

zasadnutia mestského zastupiteľstva  
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta   
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- toto poverenie v minulom volebnom období mal p. poslanec Ing. Tibor Baran, ja 

predkladám rovnaký návrh, aby toto poverenie i v tomto volebnom období mal Ing. Tibor 
Baran,  
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Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh 
- už keď sme v takom veselom tóne, mi nedalo našťastie a vďaka aj p. primátorovi a jeho 

tímu som v minulom volebnom období toto poverenie jednoducho využiť nemusel; pevne 
verím, keď sa nejakým spôsobom budete rozhodovať a nebodaj tá karta padne na mňa, 
opätovne pevne verím, že toto poverenie využiť nebudem musieť; zároveň dávam 
procedurálny návrh, aby sa o tomto hlasovalo verejne,  

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
- navrhol, aby sa hlasovalo verejne,  
Prezentácia:  20 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.  
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo  

návrh na poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať 
a viesť zasadnutia mestského zastupiteľstva, 

B. poveruje 
poslanca Ing. Tibora Barana zvolávaním a vedením zasadnutí mestského zastupiteľstva   
v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 piata veta a ods. 6 tretia 
veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  zriadení v znení neskorších predpisov. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  20  
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- verím, ak by k takej situácii aj prišlo, že p. poslanec Baran určite zodpovedne zastane túto 

funkciu, takže v jeho mene ďakujem za túto dôveru od vás.   
 
 
15. Poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia) 
Predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- navrhujem, aby vykonávaním aktu sobášenia pre volebné obdobie 2018 – 2022 sa ujali 

poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali: Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý, PaedDr. 
Danica Lehocká, PhD., a tu nastala zmena oproti pôvodnému materiálu, navrhujem Bc. 
Dominiku Jarošovú (miesto JUDr. Anny Toriškovej), 
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Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh 
- navrhujem hlasovanie en bloc o tomto návrhu a verejne,  
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
- aby sa hlasovalo en bloc a verejne,  
Prezentácia:  21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.  
 
Ing. Tomáš Mészáros 
- už mi to bolo vysvetlené, ďakujem,  

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

návrh na poverenie poslancov pre výkon obradov (poverenie pre akt sobášenia), 
B. poveruje  

vykonávaním aktu  sobášenia pre volebné obdobie 2018 – 2022 poslancov Mestského 
zastupiteľstva v Šali:  
1. Ing. Tibora Barana, 
2. Petra Hlavatého, 
3. PaedDr. Danicu Lehockú PhD., 
4. Bc. Dominiku Jarošovú. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  19  
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
16. Určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti  
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- chcem sa opýtať, či sú tieto hodiny záväzné, pretože už som videl, že aj doobeda sa 

sobášilo, dokonca si hovoril, že aj na Šalianske slávnosti, že prečo sa to takto obmedzuje, 
pretože, ak príde niekto s tým a nie sú nejaké prekážky, tak môže sa aj v sobotu o desiatej 
oženiť alebo vydať nie?  

 
Mgr. Jozef Belický 
- sú stanovené sobášne hodiny, v súlade so zákonom, ktorý nám to ukladá, že máme 
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stanoviť tieto časy, a v inom čase je možné, ale potom sa za to vyberajú poplatky, tiež 
v súlade so zákonom; to znamená, že vyberáme poplatky za to, ak niekto chce v inom 
sobášnom termíne, než je určený; v tomto čase má každý ten obrad zadarmo, ak chce iné 
miesto, napríklad v reštaurácii, ak chce v inom čase, to znamená, že napríklad skoro ráno, 
alebo v iný deň, teda okrem piatku a soboty, tak za toto sa vyberá poplatok, ale je to 
možné uskutočniť,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- ako veľký? 
 
Mgr. Jozef Belický 
- myslím, že 60 Eur (ak si dobre pamätám), keď je mimo obradnej a 20 Eur, keď je mimo 

určených hodín, 
- ešte sa vrátim k sobášeniu počas Šalianskych slávností, tam problém nie je v tom, že by 

sme mali niečo proti sobášu v ten deň, ale s tým, že máme zablokovanú sobášnu 
miestnosť; Šalianske slávnosti obvykle sprevádza prijímanie zahraničných návštev a ja 
som síce sobášil v taký deň, ale potom v reštaurácií, čiže preto sme to vynechali z tých 
dní, keď je možné normálne si žiadať takýto obrad,  

 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- aj keď uznávam, že opakovanie je matka múdrosti, ale predpokladám, že aj p. Grellovi 

bolo jasné a pochopil to na vysvetlenie p. primátora, takže sťahujem svoju faktickú 
poznámku, 

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

návrh na určenie sobášnych dní, sobášnych hodín a sobášnej miestnosti, 
B. schvaľuje 

sobášne dni, sobášne hodiny a sobášnu miestnosť nasledovne: 
- sobášne dni: každý piatok a každá sobota (okrem termínu Šalianskych slávností          

a okrem štátnych sviatkov a dní pracovného pokoja vymedzených v § 1 a § 2 zákona 
č. 241/1993 Z.z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch) 

- sobášne hodiny: piatok od 14.00 h do 17.00 h 
         sobota od 13.00 h do 18.00 h 

- sobášna miestnosť: Obradná miestnosť Mestského úradu v Šali. 
 
Prezentácia: 21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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17. Určenie platu primátora mesta  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh 
- na základe toho, čo je aj v predloženom materiáli, jednoznačne bez nejakého potrebného 

súhlasu mestského zastupiteľstva má primátor, vzhľadom na počet obyvateľov obce,  
vzhľadom na priemernú mzdu v národnom hospodárstve, vzhľadom na zákonom 
stanovený koeficient, má pre prvý rok tohto budúceho volebného obdobia nárok na  
3 062,34 Eur; ja dávam poslanecký návrh na to, aby plat primátora, resp. jeho zvýšenie, 
ktoré je v kompetencii mestského zastupiteľstva, bol zvýšený o 50%, čo pri týchto číslach 
predstavuje zhruba 1 531 Eur; svoj návrh odôvodňujem tým, že nejedná sa o primátora, 
ktorý ako nový primátor nastupuje na túto primátorskú funkciu, alebo stoličku; za ostatné 
štyri roky svojim konaním a postojom k problémom samosprávy dokázal, že veci sa dajú 
pohnúť dopredu, keď sa chce, samozrejme, pokiaľ sa nájde vôľa v mestskom 
zastupiteľstve; predpokladám, a to vyplýva aj z jeho volebného programu, že je tu ešte do 
čoho zaťať, je potrebné niektoré veci ukončiť, je potrebné niektoré veci začať; čiže 
vzhľadom na to, čo som povedal a preto, že nie je nový primátor a ja osobne vidím uňho 
(v športovej problematike povedané) ten potrebný ťah na bránu, navrhujem v týchto 
dimenziách zvýšiť, svoj návrh odovzdávam vedúcej schôdze písomným spôsobom,     

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- doplním, že ak ste včera pozerali správy, určite ste si pozreli aj to, ako sa vyvíjajú platy aj 

novozvolených primátorov na Slovensku, navýšenia aj novozvolených primátorov a ich 
platov sú podstatne aj vyššie v menších mestách; myslím si, že tento návrh, ktorý 
predkladá p. poslanec Baran, je opodstatnený a samozrejme je na Vašej vôli a na Vašich 
skúsenostiach s p. primátorom, ako sa rozhodnete,      

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (so zapracovaným poslaneckým návrhom Ing. Barana)  
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
určuje    
plat primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického s účinnosťou od 04. 12. 2018 v zmysle  
§ 3 ods. 1 zákona č. 253/1994 Z.z. o  právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí 
a primátorov miest v  znení neskorších predpisov vo výške 3063,- Eur a zvýšený od  
04. 12. 2018 podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov o 50% t. j. 
v celkovej výške 4 594,50 Eur. 
 
Prezentácia:  21 
Za:  21  
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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18. Návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. 
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- predkladám návrh na členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o., a to Štefan 

Bartošovič, Tibor Baran, Anna Torišková, Róbert Tölgyesi, a za zástupcu spoločnosti 
Eriku Marekovú; taktiež navrhujem, aby mestské zastupiteľstvo schválilo predsedu 
dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o., p. Štefana Bartošoviča. 

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

návrh na voľbu členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. , 
B. volí  

členov dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r.o.:  
1. Ing. Štefan Bartošovič – poslanec mestského zastupiteľstva  
2. Ing. Tibor Baran – poslanec mestského zastupiteľstva  
3. JUDr. Anna Torišková – poslanec mestského zastupiteľstva  
4. Róbert Tölgyesi – poslanec mestského zastupiteľstva  
5. Erika Mareková – zástupca spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o.  

C. schvaľuje 
Ing. Štefana Bartošoviča za predsedu dozornej rady spoločnosti MeT Šaľa spol. s r. o. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  17 
Proti:    1 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
19. Ústna informácia primátora mesta o poverení zástupcu primátora 
Predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s našimi 

internými predpismi, so Štatútom mesta Šaľa, som dnes po vykonaní sľubu poveril 
zastupovaním primátora dvoch poslancov mestského zastupiteľstva, oboch na čiastočný 
úväzok s tým, že som určil ich poradie tak, ako to predpokladá zákon; prvým povereným 
zástupcom primátora bude p. poslankyňa Danica Lehocká, druhým zástupcom primátora 
podľa poverenia bude p. poslanec Tölgyesi; obom prajem v týchto štyroch rokoch, aby si 
splnili svoju ambíciu, s ktorou prišli do mestského zastupiteľstva, aby napĺňali náš 
spoločný program pre občanov tohto mesta, aby boli nápomocní v tom, čo naši občania 
potrebujú, čo je možné zlepšiť v tomto meste, aby svojou prácou dokázali, že sme naozaj 
skvelý tím a že dokážeme vo svojich rozhodnutiach, ktoré budeme prijímať, naozaj 
posúvať naše mesto k tomu lepšiemu, k tomu, čo si všetci žiadame v každej oblasti života; 
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tých rozhodnutí bude mnoho a poviem pravdu, prečo som sa rozhodol pre dvoch, 
v minulom volebnom období som mal jedného zástupcu, ale faktom je, že tých úloh je tak 
strašne veľa a ak chceme udržať kontakt s verejnosťou, zúčastňovať sa toho množstva 
podujatí, toho množstva akcií, ktoré som absolvoval za minulé 4 roky, jednoducho aj 
človek má fyzické limity a nie som celkom uzrozumený s tým, že by som prežil takto 
ďalšie 4 roky; našťastie moja rodinná situácia, podpora mojej rodiny, mi to umožňovala, 
našťastie som sa tu stretol so skvelým tímom na mestskom úrade i v mestskom 
zastupiteľstve, ale faktom je to, že chceme možno ešte zlepšiť kontakt s verejnosťou a na 
jedného človeka je to jednoducho veľa; verím, že toto moje rozhodnutie prijmete 
s porozumením a že budete nových zástupcov primátora podporovať v ich práci,  

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- chcela by som p. primátorovi poďakovať za dôveru a samozrejme poďakovať aj za 

podporu tohto tímu ďalšou posilou a verím, že aj občania mesta cítia, že tento tím naozaj 
pracuje a tá dôvera sa im vráti.  

 
Diskusia k predloženému bodu nebola. 
 
 
20. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19  Bratislava – žiadosť o vydanie 

záväzného stanoviska k navrhovanej investícii – stavba „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ 
Predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- to 04. 12. zaevidovalo mesto tú žiadosť?  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- áno, tá žiadosť prišla v noci,  
 
Ing. Peter Andráši 
- to prišlo dneska v noci?  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- áno, teda 03. 12. v noci,  
 
Ing. Peter Andráši 
- ja len kvôli tomu, že stanovisko ekonomickej komisie nemáme,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- verím, že ekonomická komisia by určite súhlasila,  
 
RSDr. Peter Gomboš 
- pokiaľ si dobre pamätám, tak výstavba tohto obchvatu by mala začať vo štvrtom kvartáli 

2019, je to reálne?  
- predpokladám, že nebudeme mať konkrétnu odpoveď, ale rád by som vedel,  
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Ing. Jana Nitrayová 
- podľa časového harmonogramu deklarácie investičnej výstavby Slovenskej správy ciest 

žiadosť o stavebné povolenie má byť podaná december 2018 a dnes, po intenzívnych 
rozhovoroch práve s predstaviteľmi Slovenskej správy ciest, je potrebné ešte vyjadrenie 
príslušnej organizácie, čo sa týka ochrany vôd a tuto očakávajú, že nastanú ešte možno 
nejaké predĺženia tohto termínu, čiže je dosť možné, že v decembri ešte nepodajú žiadosť 
na stavebné povolenie, ale bude to tesne v januári, ale naozaj verte tomu, že aj  
Ing. Závadská, ktorá je nositeľka tejto úlohy na Slovenskej správe ciest, robí všetko pre to, 
aby ich harmonogram časový bol splnený a v podstate, aby investičná akcia obchvat 
mesta Šaľa sa pohol tak, ako to deklarujú; naozaj v tejto chvíli Vám inak prognózovať 
toto celé neviem,      

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

žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k navrhovanej investícii – stavba „Cesta I/75 
Šaľa – obchvat“,  

B. súhlasí 
v zmysle § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov s navrhovanou investíciou – stavba „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“ 
a súvisiacim záberom pôdy v rozsahu 14,2856 ha pre trvalý záber, z toho 
poľnohospodárska pôda o výmere 13,0755 ha a les o výmere 0,0384 ha, a pre dočasný 
záber v celkovej výmere 7,0149 ha, z toho 6,1258 ha poľnohospodárska pôda  
a 0,0182 ha les.  

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Mgr. Jozef Belický 
- na záver zasadnutia pripomenul, že najbližšie zasadnutie mestského zastupiteľstva podľa 

schváleného harmonogramu zasadnutí pre 1. polrok 2019 bude 7. februára 2019 
o 14.00 hodine,   

- ďalej pripomenul, že na chodbe je pripravená brožúra, ktorú si môžete zobrať, sú to fakty 
a svedectvá Šaľanov, je to brožúra, ktorá vyšla len nedávno a je venovaná 50. výročiu 
augustových udalostí roku 1968, sú to pozbierané svedectvá ešte žijúcich Šaľanov, ktorí si 
na to pamätajú; chcem sa poďakovať autorovi, ktorým je uvedený Miroslav Demín, ale 
tiež celému tímu p. Júliusovi Morávkovi, p. Igorovi Boháčovi a ďalším, ktorí sa podieľali 
na tom, aby takáto brožúra mohla vyjsť v tomto meste a aby mohla zostať tu navždy ako 
svedectvo. 
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21. Záver 
 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, ukončil 
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2018.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania ustanovujúceho zasadnutia mestského 
zastupiteľstva sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových 
hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
Ing. Gabriela Lacková 
 
 
 
Ing. Peter Andráši 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

          Ing. Jana Nitrayová                                    Mgr. Jozef Belický 
   prednostka Mestského úradu Šaľa                    primátor mesta 

 
 
 
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 18. decembra 2018   
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