
ZÁPISNICA 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 16. mája 2019 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 
ČASŤ I. 

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

 
 
Mgr. Jozef Belický 
- dnešné zasadnutie mestského zastupiteľstva sme zvolali sem do mestskej časti Veča, aby 

sme si jednak uctili obyvateľov tejto mestskej časti, ale tiež aby sme tu mohli učiniť niečo 
ako slávnostné odovzdanie zrekonštruovanej budovy Domu kultúry Šaľa – Veča, toto sa 
udeje potom v bode rôzne aj s nejakými faktami, aj s nejakým uvedením informácie o tom, 
čo sa tu vlastne stalo s kultúrnym domom; som rád, že prišli aj obyvatelia tejto mestskej 
časti na naše zasadnutie a verím, že to pôjde svižne, aby sme stihli naozaj aj ten záverečný 
bod.       

 
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 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
konaného v roku 2019 je prítomných a registrovaných 18 poslancov, čím je mestské 
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
Ospravedlnení: Ing. Marián Krištof 
Neskorší príchod nahlásili: Peter Hlavatý, Ing. Štefan Bartošovič 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
stiahol z programu rokovania: 
- z časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 5/4/2019 – Informácia o zámere 

spoločnosti ewia, a.s. Bratislava o projekte Centrum cirkulárnej ekonomiky (ústna 
informácia), 
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Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta: 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Hlasovanie o zmene programu zasadnutia: 
stiahnuť z programu rokovania z časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 5/4/2019 
– Informácia o zámere spoločnosti ewia, a.s. Bratislava o projekte Centrum cirkulárnej 
ekonomiky (ústna informácia) 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Zmena programu zasadnutia bola schválená.  
 
 
Schválený program zasadnutia: 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

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

1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/4/2019  
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/4/2019 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ     

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2019 - materiál 
číslo A 3/4/2019  
predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO  

4. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2018 - materiál číslo 
A 4/4/2019  
predkladá Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ 

 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 

1. Návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2018 – XIX. zo dňa 
06. 11.2018 - materiál číslo B 1/4/2019  
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

2. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2018 - materiál číslo  
B 2/4/2019 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 
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3. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov 
mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva - 
materiál číslo B 3/4/2019  
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ     

 
C. Hospodárenie mesta 

1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2018; Stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2018 - materiál číslo C 1/4/2019 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná 
kontrolórka 

2. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2019 - materiál číslo C 2/4/2019 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 

3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť športu - materiál číslo  
C 3/4/2019  
predkladá Ing. Martina Čižmáriková, referentka pre kultúru a šport 

4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť kultúry - materiál číslo  
C 4/4/2019  
predkladá Ing. Martina Čižmáriková, referentka pre kultúru a šport 

5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 - materiál číslo  
C 5/4/2019 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ     

6. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019 - materiál číslo C 6/4/2019 
predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO  
 

D. Majetkové záležitosti 
1. Zámena pozemkov registra C KN časť parciel číslo 1983/3 a 1992/5 vo vlastníctve 

spoločnosti KIARA s.r.o. za pozemky registra C KN časť parciel číslo 1983/13  
a 1992/6 vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 1/4/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

2. Ing. Ladislav Gáll, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa; Júlia Gállová, Horná 922/9, 927 
01 Šaľa a Ing. Ján Gáll, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa – zámena pozemku vo 
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/4/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

3. Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18 – kaštieľ, 956 05 Radošina – žiadosť 
o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 3/4/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

4. Andrej Leskovský, Partizánska 1029/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na 
Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/4/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta 
Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Jozef Szabó, Hollého 1925/5, Šaľa  - 
materiál číslo D 5/4/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

6. Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22, Šaľa – žiadosť o výpožičku 
pozemku pod garážou s priľahlou plochou - materiál číslo D 6/4/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
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E. Personálne záležitosti 
Nie sú predmetom rokovania. 
 

F. Právne záležitosti 
1. Zmluva o dielo č. 122/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Stavebné práce 

– učebne na 4 ZŠ“ - materiál číslo F 1/4/2019 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 

2. Zmluva o dielo č. 92/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Tematické 
ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK“ - materiál číslo F 2/4/2019 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 

3. Rámcová dohoda č. 216/2019 na realizáciu diela „Oprava výtlkov na miestnych 
komunikáciách v meste Šaľa“ - materiál číslo F 3/4/2019 
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 

 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
Časť IV. Ukončenie 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
členovia: Ing. Tibor Baran, Mgr. Mária Farkašová 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- zástupcovia primátora mesta  
- predseda návrhovej komisie 
- prednostka mestského úradu  
- hlavná kontrolórka mesta  

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na overovateľov zápisnice nasledovne: Bc. Dominika Jarošová a Miloš Rehák.    
Hlasovanie: 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
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Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že overovatelia zápisnice z 3. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva konaného 23. 04. 2019, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť 
zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky. 
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Bc. Veronika Jarošová.  
 

 
ČASŤ II. 

INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 
Písomné interpelácie podali poslanci: Ing. Róbert Andráši, Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela 
Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, JUDr. Anna Torišková.   
 
Ústnu interpeláciu podali poslanci: 
 
Ing. Róbert Andráši 
- chcem sa spýtať, či by bolo možné prednostnejšie zakúpiť kameru na Slnečnú ulicu, kde už 

došlo k piatemu požiaru, ak by sme nedostali tieto financie, viem, že je požiadané o kameru 
na túto ulicu, sme zatiaľ vo výberovom konaní, nemáme ešte výsledok, ale ak by sme aj 
mali zamietavé stanovisko, aby tam naozaj táto kamera bola umiestnená, keďže sa tam dejú 
tieto udalosti, že už tam bol za pol roka, za posledné obdobie, piaty požiar,  

 
Mgr. Jozef Belický   
- rokoval som s tými ľuďmi, z toho vchodu, aj so zástupcom tohto bytového domu, ja som 

mu aj prisľúbil, že tá kamera tam bude, bez ohľadu na to, či bude schválená v rámci tohto 
projektu, ale v súčasnosti projekt je tak, že tento týždeň má zasadnúť komisia, ktorá 
schvaľuje projekty; my sme urobili všetko preto, aby projekt mesta Šaľa sa dostal medzi 
priority tejto komisie, aby sme peniaze získali, aby táto kamera bola súčasťou všetkých tých 
kamier, ktoré sa nakúpia; ak sa to tak nestane, definitívne na tú Slnečnú určite kameru dáme; 
aj v tejto chvíli to je monitorované kamerami obyvateľov na šiestich miestach, k čomu už 
pristúpili oni sami, zložili si peniaze a je to jediné, čo sme mohli urobiť; od tej doby, odkedy 
sú tam zapojené kamery, vnútri už požiar nebol, teraz to podpaľuje zvonku ten pyroman, 
ktorý tam chodí, takže pokúsime sa s tým ešte aj zvonku niečo spraviť,  

 
 
Ing. Peter Andráši    
- predovšetkým chcem pochváliť, ako to tu vyzerá, skoro ako po rekonštrukcii, je to pekné, 

dúfajme, že nám to vydrží,  
- mám pár otázok, tiež to bude otázka aj ku kamerám; tie ihriská, čo sa robia vo Veči, tie 

vnútrobloky, tam je nejaký správca na tie ihriská, už máme správcu, alebo ako to bude 
vlastne fungovať?, aby sa to teda nezdemolovalo; pri tej príležitosti možno by som poprosil, 
viem, že to teraz nerobia v najšťastnejšom počasí, ale keby si raz za deň po sebe upratali 
blato z ciest, tak to by nemohol byť taký problém; to je skôr otázka, na ktorú nepotrebujem 
teraz odpoveď,   

- ďalej sa chcem spýtať, ako sú riešené tie autobusy a dodávky, čo stoja pri Hollého, oni majú 
nejaké povolenie, lebo oni tam už stoja permanentne, už častejšie pomaly ako bežní 
občania; DOPA myslím, a neviem, či to majú povolenie na vjazdy, alebo parkovanie 
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celonočné, alebo ako to vlastne funguje; myslím, že to sa už riešilo, na dva dni zmizli a zas 
to tam je dokola,  

- ďalej mám prosbu, či by bolo možné opraviť mestské komunikácie, kde je viac ako 10 cm 
diera na ceste, vo Veči pri tej novostavbe, ktorá bola teraz skolaudovaná, je tam už mesiace; 
tiež by som poprosil Komenského ulicu, opäť sa nám ďalšie kusy sieťovo rozpadajú, zrejme 
ten zhotoviteľ to v rámci reklamácie ani len nezareagoval na to, myslím, že to boli od 
Swietelskeho opravovať, je tam zas zopár kusov, škoda by bola nechať to rozpadnúť celé,  

- ďalšia vec, zaujímala by ma Hospodárska ulica, mali by sme ju nejakým spôsobom, pokiaľ 
si dobre pamätám z nejakých predošlých zasadnutí, by sa mala rekonštruovať v rámci 
spoločného projektu s budúcim nejakým investorom atď., či máme na to vyčlenené nejaké 
prostriedky, či už máme nejaký aj projekt, alebo akým spôsobom to bude fungovať  
a asi obyvateľov bude zaujímať, že kedy; na toto by som chcel teraz odpoveď,  

- chcel by som poprosiť niekoho, kto teda vie na Slovenskú správu ciest (SSC), alebo na 
osobu zodpovednú, ktorá má na zodpovednosť opravy ciest, hlavne sa nám jedná o ten most 
a kruhový objazd, ten most asi všetci evidujeme, že je zas taký ako pred mesiacom a pol;  
ja som spolu s právnikmi pripravil nejaké trestné oznámenie na neznámeho páchateľa za 
poškodzovanie alebo zanedbanie správy verejno-prospešného majetku a bol by som rád, 
keby sa ten dotyčný k tomu podaniu pridal; rád by som ho oslovil, ale teda netuším kto to 
je, potešil by ma nejaký mailový alebo telefonický kontakt,  

- posledná vec, nechal by som sa rád poučiť, čo sa týka rady škôl, kto je oprávnený zvolávať 
radu školy? vedel by mi na to niekto odpovedať? 

 
zareagovali viacerí poslanci 
- predseda,  
 
Ing. Peter Andráši    
- ja sa všeobecne pýtam, mal by to byť predseda hej?  
 
Mgr. Jozef Belický 
- všeobecná odpoveď neexistuje, lebo každá rada školy má nejaké pravidlá prijaté,  
- k otázkam, je tu Ing. Braníková, či máme už správcu vnútrobloku; viem, že o správcovi 

ihriska na 8. mája sme informovali, že tam už je; máme už správcu vnútrobloku?   
 
Ing. Gabriela Braníková 
- zatiaľ nemáme, lebo nemáme oplotené tie ihriská,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- určite tam budeme dávať nejakého správcu aj kvôli ihriskám, aj keď nie sú oplotené, ale pre 

túto chvíľu ešte nemáme, nie je to dokončené; na 8. mája máme dokončené ihrisko a už tam 
máme správcu; takmer všetky ihriská v Šali majú svojho správcu, niekedy je ťažšie ho 
zohnať, ale snažíme sa, aby niekto z okolia, kto môže túto činnosť robiť pre nás, tak aby ju 
zabezpečoval; tiež tam budú aj kamery, ale správca robí nielen to, že chráni toto, ale má 
ešte aj iné činnosti,  

- čo sa týka upratovania po stavbe, hovoril si, že nepotrebuješ odpoveď, toto určite skúsime 
riešiť,  

- autobusy a dodávky pri Hollého škole, to by som poprosil p. náčelníka mestskej polície, 
 
Mgr. Peter Krokavec 
- na státie na verejných komunikáciách v nočných hodinách neexistuje povolenie; je to 

všeobecne záväzné nariadenie, to znamená, že keď tam stoja tie autobusy a keď tade ide 
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hliadka, tak určite sú predvolaní; niekedy to trvá dlhšie, lebo každý takýto autobus musíme 
vylustrovať, posielame to väčšinou DOPE, alebo správcovi a on nám potom pošle vodiča,     

 
Ing. Peter Andráši    
- tak to musí byť každý deň potom,  
 
Mgr. Peter Krokavec 
- neviem, nechám si spraviť kontrolu o týchto autobusoch, viem, že sú predvolávaní, len to 

trošku dlhšie trvá, zhruba riešenie takéhoto autobusu sa pohybujeme možno mesiac, pokiaľ 
nám dôjde lustrácia z policajného zboru; momentálne sa to už nerieši cez telefón po tej afére 
s Kuciakom, takže všetko musí ísť písomne z mestskej polície a oni nám potom písomne 
odpovedajú,  

 
Ing. Peter Andráši    
- ale to tam parkuje denne, čiže po prvom mesiaci už vlastne každý deň ... (nedokončená 

veta), 
 
Mgr. Peter Krokavec 
- ja by som ťa poprosil, keď tam také auto stojí a si svedkom toho, tak nám stačí iba zavolať 

a pošleme tam, lebo teraz ti neviem na to odpovedať, lebo nie som prítomný, ale nariadim 
tam kontrolu, ktorá pôjde denno denne,  

 
Ing. Peter Andráši    
- kristepane však to tam stojí v kuse,  
 
Mgr. Peter Krokavec 
- v nočných hodinách ti neviem teraz odpovedať, musím to preveriť, ale určite, keď idú tade 

okolo, tak sa to rieši; ale niekedy, keď ten autobus, kým dôjde k nám, tak tam stojí aj ďalšie 
tri štyri dni po sebe; takže ich predvoláme a budeme to riešiť, dobre?   

 
Ing. Peter Andráši    
- to by bolo super, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- miestne komunikácie s dierami čo majú 10 cm, samozrejme opravujeme, každý rok sa 

opravujú výtlky, tie technológie sú nejaké, niečo to vydrží, snažíme sa robiť to čo najlepšie, 
ale nie vždy sa to podarí; priebežne sa to robí, čiže tam, kde to ešte nie je spravené, treba to 
naozaj nahlásiť, nám stačí mail, alebo SMS-ka, ak sa na to náhodou zabudlo, alebo ešte sa 
tam nedostali, aby ste mali aspoň informáciu, kedy to bude spravené,  

- čo sa týka Hospodárskej ulice, to si nechám na koniec a za správu ciest, za Slovenskú správu 
ciest zodpovedá Regionálna správa ciest, táto má svojho riaditeľa, myslím, že p. poslanec 
R. Andráši je s ním v kontakte, určite ti tento kontakt vie sprostredkovať,  

 
Ing. Róbert Andráši 
- s Regionálnou správou ciest áno, so Slovenskou správou ciest nie,   
 
Mgr. Jozef Belický 
- ale SSC to opravuje cez RSC, oni udržiavajú aj jednotky cesty; takže toto máte nablízko,   
- kto zvoláva Radu školy je podľa predpisov, ktoré Rada školy má, buď to je predseda, alebo 

niekto, kto je poverený zvolávaním, ak majú zapisovateľa, alebo niečo podobné,  
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Ing. Peter Andráši    
- ak môžem ešte zareagovať, ja by som pri všetkej slušnosti strašne nerád bol, aby sa rady 

školy zvolávali z dôvodu predvolebnej kampane, to by mali mať asi šancu všetci, ktorí sa 
možno mimo rady školy chcú zúčastniť výberových konaní,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- čo sa týka Hospodárskej ulice, ja už som si to nechal niekoľkokrát vysvetliť, lebo občania 

sa dožadujú vybudovania cesty na Hospodárskej; občania, ktorí tam postavili domy, si boli 
vedomí, že tam cesta nie je; v čase, keď žiadali o stavebné povolenie, deklarovali príjazd 
ku svojim pozemkom príjazdovou cestou, ktorú vytvorili v rámci stavby, spoločnosť, ktorá 
tam realizovala stavbu inžinierskych sietí; pobrali si na to hypotéky a išli do výstavby; keď 
sa tieto domy kolaudovali, ani jeden z nich nedeklaroval, že má prístupovú cestu, ale že 
využívajú prístupovú cestu, teda právo vjazdu, ktoré mal stavebník inžinierskych sietí; 
samozrejme ja uznávam, že je nepríjemné bývať bez cesty, ale dnes tvrdiť, že my máme 
zodpovednosť za túto cestu, že má tam byť postavená, tak toto nie; napriek tomu po 
vlaňajšom rokovaní v septembri, keď p. Pulc ako budúci investor stavieb na Hospodárskej 
ulici prišiel s návrhom, že chcú vybudovať cestu, tak mesto pristúpilo k tomu a je na to 
prijaté aj uznesenie, že mesto pristúpilo k tomu, že sa budeme spolupodieľať na tejto 
výstavbe a na tomto naďalej trváme; v súčasnosti podľa mojich informácií prebieha 
vysporiadanie pozemkov tak, aby sa tá cesta mohla vybudovať a investor má ambíciu túto 
cestu začať stavať; my zase trváme na našom záväzku, že budeme spolufinancovať cestu; 
nemáme s tým problém, ale viac preto nevieme spraviť, lebo my nemáme vysporiadané ani 
pozemky, čiže nemáme akú cestu urobiť, tie pozemky nie sú vôbec naše,  

 
Ing. Peter Andráši    
- to je v pohode, tam nikto nenamieta, že by oni mali nejaký nárok, to všetci vieme tú genézu,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- to neviem či potom čítaš sociálne siete, lebo nárokujú si na takúto cestu, ale to je vedľajšie; 

postavili sme sa k tomu konštruktívne, naše pozemky sú k dispozícii a plus aj 
spolufinancovanie v tej časti, ale musí niekto vysporiadať zvyšné pozemky, ktoré pôjdu pod 
cestu a to sa teraz podľa mojich informácií deje, 

 
Ing. Peter Andráši    
- to je v pohode, mňa zaujímalo teda, že aký taký výsledok z toho budú mať,   
 
Mgr. Jozef Belický 
- určite tam tá cesta bude, však tam sa plánuje dokonca to prepojenie s Bernolákovou, 

s vedľajšou ulicou,   
 
Ing. Peter Andráši    
- možno niekedy sa dozvedia aj termín plus, mínus,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- dúfam, že čoskoro,  
 
 
Ing. Tomáš Mészáros 
- prvá interpelácia je ohľadom šalianskeho kina, dostal som taký podnet od občana, aby boli 

zjednotené pravidlá vstupu do tohto kina, čiže občania, ktorí majú ŤZP preukaz, tak dobrým 
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zvykom v okolitých mestách je, že aj doprovod ŤZP by mal mať nejaké zľavnené vstupné, 
tak či by sme vedeli aj toto u nás v Šali zaviesť a takisto aj učitelia, ktorí vlastnia kartu ITIC, 
čiže učiteľský preukaz, je to veľmi dobrým zvykom v okolitých mestách, tiež tam majú 
zľavu zo vstupného; neviem z akého dôvodu sa Šaľa tomuto vyhýba, nemyslím si, že je to 
nejaký veľký obnos peňazí a zároveň si uctíme aj týchto učiteľov,  

- druhou prosbou je k mestskej polícii, k p. Krokavcovi, po rokovaní na komisii územného 
plánovania výstavby a dopravy, v podstate je to veľmi dobrá komisia s tým, že stále sa tam 
odvolávajú na p. Polička a na mestskú políciu; mestská polícia si nerobí svoju robotu,  
p. Poliček údajne si tiež nerobí svoju robotu, jedny dávajú na druhých, druhý na prvých, ale 
chcel by som veľmi pekne poprosiť Mestskú políciu v Šali, aby si robili svoju robotu, tzn. 
z nejakých analýz, ktoré už máme k dispozícii, z územného generelu vyplýva, že 40 áut 
denne parkuje na divoko, tzn. proste kade tade, na tráve, v strede križovatky, atď.; 
v podstate, neviem, akým zvykom je, že niekto si zaparkuje v noci v strede križovatky 
a ráno ide v pohode ďalej do roboty; nechápem, z akého dôvodu tam nie je osadená 
„papuča“; dozvedel som sa, že mesto zakúpilo už tri ďalšie „papuče“; chcel by som sa 
opýtať, či je nejaká možnosť navýšenia týchto „papúč“ na nejakých 40; myslím si, že keď 
každý dostane po 20 Eur pokutu, aj 800 Eur každý deň, za mesiac to je krásne nové 
parkovisko, kde môžu parkovať tieto autá; myslím si, že aj toto je cesta, ako naučiť občanov, 
ktorí nie sú prispôsobilí parkovať na miestach, ktoré sú na to vyhradené, 

- tretie, prosba je k referátu dopravy a technických činností mesta Šaľa, z Výboru mestskej 
časti č. 2, ktoré sa konalo vo februári, vznikli už nejaké podnety, referát prisľúbil nápravu, 
že sa tie kroky budú diať, už máme máj a doteraz všetky tieto podnety nie sú nejako 
vybavené, tak som chcel len apelovať na tento referát dopravy a technických činností, aby 
svoje slovo dodržali a pomaly tieto podnety občanov boli vybavované,       

 
Mgr. Jozef Belický 
- poprosím p. náčelníka mestskej polície, aby sa vyjadril; chcel by som len upozorniť na také 

vyjadrenia, že Šaľa sa niečomu vyhýba; v Šali neexistuje ani jeden podnet, ktorý by 
smeroval k tomu, že či učitelia, či ŤZP majú mať zľavnené vstupné; ak takýto podnet bude, 
a nebudeme s tým súhlasiť, potom sa tomu budeme vyhýbať, dovtedy jednoducho sme 
nemali žiadny podnet na to, aby sme túto záležitosť riešili,  

 
Ing. Tomáš Mészáros 
-  nepreveroval som to, takže neviem, len jeden občan sa mi sťažoval,     
 
Mgr. Jozef Belický 
- občan sa sťažoval u poslanca, ale ešte nikdy neprišiel s návrhom; dávaš návrh, my výlučne 

zadáme komisii kultúry, aby túto záležitosť riešila a tiež mestskému kultúrnemu stredisku, 
aby možno vyčíslili, že aké to má dopady, alebo niečo a budeme sa týmto zaoberať;  
ja v zásade tiež nevidím problém, aby tí, čo sú držitelia preukazu ŤZP, učitelia, alebo keď 
určíme deti do 15 rokov, aby to mali zadarmo,  

 
Ing. Tomáš Mészáros 
- určite to nie je kritika mestskej polície, alebo niečo podobné, ale z pohľadu občana vidím, 

ako to funguje v Galante,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- k ostatným veciam poprosím p. náčelníka,  
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Mgr. Peter Krokavec 
- v prvom rade by som chcel povedať, že iba teraz som si spočítal, od včerajšku máme 30 

niečo áut riešených; to, že tam nie je osadený blokovač, na niektoré autá, najmä tie nižšie, 
športové, my nevieme osadiť blokovač, keď stojí, aby sme nepoškodili to auto; blokovače 
už aj p. poslanec Andráši interpeloval, aby boli zakúpené, sú objednané, momentálne sme 
dostali ďalší kontakt z Nových Zámkov, takže to sme zatiaľ pozastavili, lebo údajne im tam 
nejaký súkromník robí a lepšie vyhovujú; ale to, že tam nie je osadený blokovač, to 
neznamená, že to nie je riešené; mám tu presný výpis, teraz som si to pozeral; rieši sa státie 
na tráve, státie aj v križovatke, teraz z Vlčanskej sa chodili občania sťažovať, takže to tam 
riešime, alebo na Mostovej, odtiaľ nám chodia takisto sťažnosti, ale tí občania sú riešení; 
tzn., že keď tam nie je blokovač a vieme o tom, tak to auto je riešené,         

 
Ing. Tomáš Mészáros 
- takže podľa tvojich slov denne 31 áut riešite,  
 
Mgr. Peter Krokavec 
- momentálne, čo som sa teraz pozrel, mám online prístup k tomu, tak včera sa riešilo zhruba 

30 áut,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- napriek tomu by som bol rád, keby na základe tejto interpelácie si p. poslancovi 

Mészárosovi zaslal štatistický prehľad za ostatný mesiac, aby, keď bude opäť rozprávať 
s občanom, aby zase mal nejaké argumenty v ruke,  

 
Ing. Tomáš Mészáros 
- to nie je potrebné, ja sa k takýmto štatistikám viem dopracovať,  
 
Mgr. Peter Krokavec 
- nie, ja to zašlem radšej a takisto aj preverím to státie autobusov,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- ohľadom referátu dopravy poprosím p. Polička,  
 
Miroslav Poliček 
- k tej komisii, čo ste ustanovili, nejaké veci, niekoľko vecí z tých bodov, čo ste tam 

odsúhlasili, sa spravilo; prvý bol osadenie kolíkov na prechode medzi Kukučínovou 
a Budovateľskou, ktorý hneď na druhý deň ukradli a odstránili, lebo vlastne jeden človek 
to chce, ktorý bol na tej komisii, ale 30 ďalších to nechce; ďalej čo sme tam ešte také mali? 

 
Mgr. Jozef Belický 
- nebudeme tu teraz hádať, dohodneme sa takto, ja som myslel, že vieš na toto odpovedať, ak 

nevieš, tak písomné vyhodnotenie toho zápisu, aby sme boli presní, nie z komisie, ale 
z výboru mestskej časti by som poprosil, keby si vedel odoslať p. poslancovi, aby to mal 
k dispozícii,  

 
Ing. Tomáš Mészáros 
- p. primátor, tiež to nie je potrebné, bola to len taká apelácia na p. Polička,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- čo je, čo nie je splnené a kedy to bude, aby si v tom mal jasno, p. Poliček to kľudne urobí. 
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ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/4/2019  
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- ja sa chcem spýtať k tým ubytovacím zariadeniam, tie ubytovacie zariadenia sú 

prevádzkované ale neskolaudované?  
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- nie,  
 
Ing. Peter Andráši 
- čo čítam teda, Komenského, Nemocničná, Nešporova a Hlavná,  
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- nie, nie sú skolaudované ako ubytovacie zariadenia, ale s iným účelom a tam sa platí iný 

druh dane; inak správu z tohto ste mali v predošlom roku 2018, na základe výsledkov 
kontroly boli predložené opatrenia a teraz tu bola kontrola plnenia opatrení a to opatrenie 
spočívalo v tom, že v prípade, že stavebný úrad nejaké novonadobudnuté priestory, ak budú 
skolaudované ako ubytovacie zariadenia, je povinné nahlasovať na oddelenie správy daní, 
alebo teda ekonomické oddelenie mestského úradu, ktoré má na starosti správu daní a aby 
sa nestalo, že niekto si nesplní túto oznamovaciu povinnosť, hoci tá povinnosť je 
povinnosťou toho majiteľa alebo prevádzkovateľa toho zariadenia,      

 
Ing. Peter Andráši 
- čiže, ak dobre chápem, toto má súvis s tým, čo sme mali pred rokom,  
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- áno, presne tak,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- k tým ubytovacím zariadeniam, ako vzniká ten zoznam, keď stavebný úrad možno nemá 

o tom ani prehľad, alebo neoznámi sa mu, že sa tu bude niečo prestavovať a zrazu je z toho 
ubytovacie zariadenie, že ako sa o tom mesto dozvie, resp. ako je možné potom kontrolovať, 
že či niekto odvedie daň za ubytovanie, alebo nie; mám obavy, že ten zoznam nie je úplný, 
pretože dneska to je taký „hotel chudobných“, či ako to nazvali v Bratislave, že tie budovy 
sú na niečo úplne iné vyhradené a využívajú sa na ubytovacie zariadenie; neviem, či ste 
videli v Bratislave, ako horelo to zariadenie a zistili, že nemá absolútne tie zabezpečovacie 
zariadenia, ktoré ubytovacie zariadenie musí mať, tzn. poplašné zariadenie, únikové 
východy, atď.; tým pádom tam bývalo cca 300 ľudí, ktorí sa tam tiesnili v takých 
podmienkach a veľkomesto nevedelo vôbec o tom, že je to ubytovacie zariadenie; takže 
preto sa pýtam, či existuje u nás nejaká možnosť dostať sa k takému zoznamu a či je úplný, 
či je potom vymožiteľná daň z ubytovania,        
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Mgr. Jozef Belický  
- určite nie je úplný, pretože ubytovávať možno aj inde než ubytovne, tak, ako hovoríš; môže 

to byť skolaudované ako byt, čo sa stáva často, máme občanov, ktorí sa vysťahujú 
z vlastného bytu a prenajmú ho na ubytovávanie, aj takéto prípady sa stávajú; lebo na jednej 
strane hovoríme, že nemá to parametre ubytovne, ale ktoré? pretože štát parametre ubytovne 
vôbec nežiada, oni od nás chcú teraz potvrdenia, keď prichádzajú zahraniční zamestnanci, 
tak cudzinecká polícia žiada len vyjadrenie, či tento cudzinec je ubytovaný v ubytovni, 
alebo môže byť ubytovaný ešte v bývaní nižšieho štandardu; to štát žiada, čiže štát súhlasí 
s tým, aby bývali v bývaní nižšieho štandardu; samozrejme aj to má nejaké pravidlá;  

- čo si sa pýtal predtým, že niekto bez povolenia, no bez povolenia tu boli zrekonštruované 
všetky tie zariadenia, ktoré žiadne povolenie nepotrebovali, lebo ak niečo bolo ubytovacím 
zariadením aj predtým, ako slobodárka sestričiek oproti nemocnici, internát chemickej 
školy, to boli ubytovacie zariadenia; oni to zrekonštruovali a nepotrebujú žiadne povolenie, 
žiadnu zmenu; ak by niekto otváral novú ubytovňu a mali sme aj taký prípad, to bol prípad 
sanatória, kde bolo úplne iné použitie, tam museli požiadať o zmenu a tá zmena išla riadne, 
podľa predpisov, bola aj schválená; čiže pri nových zariadeniach definitívne musia mať 
povolenie, pri starých zariadeniach nie; toto je naša registrácia toho, že kde bývajú ľudia, 
tam všade tá daň bola skontrolovaná; v prípade, že si napríklad niekto zavolá návštevu  
zo Srbska na tri mesiace a ubytuje ich u seba v byte, s tým nevieme urobiť jednoducho nič, 
vôbec; nemôžeme mu prísť vykopnúť dvere a povedať mu, že ty tu nemôžeš mať návštevu, 
toto nie je problém náš, ani nie Slovenska, toto je problém momentálne celej tejto časti, 
Poľska, Slovenska, Maďarska, všade tam, kde je nedostatok pracovnej sily a tlačí sa 
zahraničná pracovná sila; čiže toto nevidím na tak krátke riešenie, ale hovorím, že na jednej 
strane štát povie, že ubytovne majú mať toto, toto, na druhej mu od nás stačí potvrdenie, že 
bývajú v byte s nižším štandardom,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- pokiaľ to má ale slúžiť na ubytovanie, tak to musí spĺňať nejaké hygienické štandardy podľa 

počtu ubytovaných, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- áno samozrejme, hygienické štandardy v nižšom ubytovaní sú, že máš spoločné WC, 

kúpeľňu a máš štyri metre štvorcové na človeka, toto je čistá katastrofa; zatiaľ je to takto, 
verím tomu, že aj štát bude sprísňovať tieto pravidlá a radi ich vykonáme,  

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

1. Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou 
hospodárenia v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali 

2. Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly 
plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali schválených v r. 2017 a 2018 

3. Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou 
odvodu dane za ubytovanie 

B. berie na vedomie  
1. Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou 

hospodárenia v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali 
2. Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly 

plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Šali schválených v r. 2017 a 2018 
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3. Správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov kontrolou 
odvodu dane za ubytovanie 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/4/2019  
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. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2019 - materiál 

číslo A 3/4/2019  
Predložila Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2019, 
B. berie na vedomie 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2019. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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4. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2018 - materiál číslo 
A 4/4/2019  

Predložila Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2018,  
B. berie na vedomie 

správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2018. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
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 na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2018  – XIX. zo dňa 

06. 11. 2018 - materiál číslo B 1/4/2019  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča prijať 
uznesenie v navrhovanom znení.   
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- ja sa len chcem ešte raz uistiť, ide o vrátenie sa k pôvodnému? 
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- áno,  
 
Ing. Peter Andráši 
- v sume 2 x 200, alebo koľko eur to bolo? 
 
Mgr. Jozef Belický 
- áno,  
 
Ing. Peter Andráši 
- čiže nás to už potom nebude nič stáť, ďalšie náklady, teda samozrejme, ak nebude treba 

niečo opraviť, áno? 
 
Mgr. Jozef Belický 
- áno,  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na zrušenie Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2018 – XIX. zo dňa  
06. 11. 2018,  

B. zrušuje 
Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Šali č. 8/2018 – XIX. zo dňa 06. 11. 2018.    

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2018 - materiál číslo B 2/4/2019  
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko komisie školstva a ekonomickej komisie, ktoré 
odporúčajú materiál predložiť zastupiteľstvu a zobrať na vedomie.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa  
2015 – 2020 za rok 2018,  

B. berie na vedomie 
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa  
2015 – 2020 za rok 2018. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov 

mestského zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ - 
materiál číslo B 3/4/2019  

Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča mestskému 
zastupiteľstvu tento návrh schváliť.  
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Diskusia: 
 
Marek Molnár – poslanecký návrh 
- navrhujem, aby v predloženej novelizácii „Zásad odmeňovania poslancov mestského 

zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ bol v § 2 odseku 1 
a odseku 2 zmenený koeficient, ktorým sa určuje výška odmeny poslanca, a to 
z navrhovaného koeficientu 0,08 na koeficient 0,10 

- dávam poslanecký návrh, aby znenie odseku 1 a odseku 2 v § 2 zásad bolo nasledovné:  
§ 2 

Poslanci mestského zastupiteľstva 
(1) Poslancovi Mestského zastupiteľstva v Šali patrí za výkon poslaneckej funkcie, za 

časovú náročnosť, úlohy a aktivity súvisiace s výkonom funkcie poslanca mesačná 
odmena vo výške určenej koeficientom 0,10 z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca 
v národnom hospodárstve za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov 
Štatistického úradu SR. Táto odmena patrí poslancovi mestského zastupiteľstva za 
účasť na pracovnom stretnutí poslancov pred rokovaním mestského zastupiteľstva, za 
účasť na dočasných komisiách zriadených pre riešenie konkrétnych úloh, za stretnutia  
s obyvateľmi mesta, za výkon ďalšej poslaneckej práce. 

(2) Poslancovi mestského zastupiteľstva patrí okrem odmeny podľa bodu 1 odmena za 
účasť na uznášaniaschopnom zasadnutí mestského zastupiteľstva vo výške určenej 
koeficientom 0,10 z priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve 
za predchádzajúci kalendárny rok na základe údajov Štatistického úradu SR.  

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mareka Molnára v znení: 
- navrhujem, aby v predloženej novelizácii „Zásad odmeňovania poslancov mestského 

zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ bol v § 2 odseku 1 
a odseku 2 zmenený koeficient, ktorým sa určuje výška odmeny poslanca, a to 
z navrhovaného koeficientu 0,08 na koeficient 0,10 

Prezentácia: 20 
Za:  16 
Proti:    1 
Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh Mareka Molnára bol schválený.  

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (so zapracovaním schváleného poslaneckého návrhu) 
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady odmeňovania poslancov mestského 
zastupiteľstva, členov a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“, 

B. schvaľuje  
interný predpis „Zásady odmeňovania poslancov mestského zastupiteľstva, členov 
a tajomníkov komisií mestského zastupiteľstva“ v predloženom znení. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  16 
Proti:    1 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2018; Stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2018 - materiál číslo 
C 1/4/2019  

Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
mesta  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča mestskému 
zastupiteľstvu schváliť záverečný účet tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie 
k záverečnému účtu.   
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- ja by som len chcel, a to sa asi budeme opakovať po roku, mali by sme sa postupne dostať 

aj k tomu, ako obmedziť straty organizácií, ktoré sú vlastne pod mestom; teda netvrdím, že 
sa robia ľubovoľne, ale istým spôsobom, keď napr. OSS urobí stratu, mesto to dorovná 
a dorovná v tejto fáze asi nášho života čokoľvek, tak k tomu by sme sa mali asi v budúcich 
mesiacoch vrátiť, aby sme stanovili nejakú mustru, akým spôsobom by to mohlo fungovať,  

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

záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2018, 

B. schvaľuje 
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2018 nasledovne: 
 
1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2018 bez finančných operácií: 

 
plnenie bežných príjmov vo výške 16 902 365 EUR 
čerpanie bežných výdavkov vo výške 15 984 888 EUR 
prebytok bežného rozpočtu 917 477 EUR 
 
plnenie kapitálových príjmov vo výške 3 008 344 EUR 
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške              6 241 945 EUR 
schodok kapitálového rozpočtu -3 233 601 EUR 

 
bežné a kapitálové príjmy vo výške        19 910 709 EUR 
bežné a kapitálové výdavky vo výške 22 226 833 EUR 
schodok rozpočtu -2 316 124 EUR 

 
2. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2018 s finančnými operáciami:  

 
bežné a kapitálové príjmy vo výške        19 910 709 EUR 
bežné a kapitálové výdavky vo výške 22 226 833 EUR 
schodok rozpočtu -2 316 124 EUR 
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plnenie príjmových finančných operácií vo výške 3 269 690 EUR 
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške   310 053 EUR 
prebytok finančných operácií 2 959 636 EUR 

 
plnenie celkových príjmov vo výške 23 180 399 EUR   
čerpanie celkových výdavkov vo výške 22 536 887 EUR 
prebytok rozpočtového hospodárenia celkom 643 513 EUR 
 

3. Vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového 
hospodárenia vo výške 143 640,13 EUR nasledovne:  
 

* 1 883,26 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu 
v Nitre na dopravné žiakov za rok 2018, 
* 2 208,65 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov spojená so 
starostlivosťou o nesvojprávnu osobu zverenú do opatrovníctva mesta,  
* 36 120,67  EUR - účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý 
je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj 
bývania a o sociálnom bývaní, 
* 18 761,04 EUR – finančné prostriedky na účtoch školských jedální na zakúpenie 
potravín, 
* 9 438,53 EUR – finančné prostriedky na účte jedálne domova dôchodcov na 
zakúpenie potravín,  
* 28 078,46 EUR účelovo určené prostriedky na zábezpeky, ktoré uhradili nájomníci 
v mestských bytoch a pri ukončení nájomného vzťahu im budú vrátené,  
* 26 389,28 EUR - nevyčerpané prostriedky poskytnuté MV SR na projekt „Hasičská 
zbrojnica Šaľa – Veča“, 
* 17 267,37 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MŠ SR na 
asistentov učiteľov v ZŠ J. C. Hronského so ŠJ a ŠKD, ZŠ Ľ. Štúra so ŠJ a ŠKD a ZŠ 
s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD 
* 1 897,87 EUR- účelovo viazané finančné prostriedky od zahraničných spoločností 
Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o., ktoré neboli v roku 2015 
vyčerpané a mesto ich po dohode so spoločnosťami buď vráti, alebo použije na účel, 
aký sa dohodnú, 
* 1 595 EUR - grant Audiovizuálny fond na materiálne zabezpečenie pre MsKS, 

 
4. Schodok rozpočtu vo výške 2 316 123,84 EUR vykryť z kladného zostatku 

finančných operácií. Zostatok finančných operácií (po vylúčení účelovo určených 
prostriedkov uvedených v bode 3) vo výške 499 872,37 EUR sa pridelí do 
rezervného fondu.  
 

5. Použitie rezervného fondu vo výške 499 800 EUR nasledovne: 
* na financovanie stanovíšť kontajnerov 191 000 EUR 
* na financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií 200 000 EUR 
* na financovanie splátok istín návratných zdrojov financovania vo výške       
108 800 EUR 

 
6. Vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne: 
a) prerokovalo rozbor hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 2018, 
b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2018, 
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c) berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS stratu za rok 2018 vo výške             
21 164,70 EUR, ktorú vysporiada zo svojho hospodárskeho výsledku  
v nasledujúcom účtovnom období, v ktorom dosiahne zisk 

 
C. berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2018, 
D. schvaľuje 

celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2018 bez výhrad. 
 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2019 - materiál číslo C 2/4/2019  
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča mestskému 
zastupiteľstvu zobrať materiál na vedomie.   
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
      vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2019, 
B. berie na vedomie 
      vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2019. 
 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť športu - materiál číslo 

C 3/4/2019  
Predložila Ing. Martina Čižmáriková, referentka pre kultúru a šport 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- na komisii odznelo prečo my dávame dotáciu do Trnovca,  
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Ing. Martina Čižmáriková 
- zrejme hovoríte o OZ Farao, áno, sídlo majú v Trnovci nad Váhom, ale je tam veľké 

množstvo detí, ktoré sú obyvateľmi mesta Šaľa a to VZN dovoľuje, pokiaľ sú poskytované 
služby obyvateľom mesta Šaľa, tak je možné poskytnúť dotáciu, aj subjektu, ktorý nemá 
sídlo na území mesta Šaľa,   

 
Ing. Peter Andráši 
- rozumiem, čiže ale recipročne, napríklad, keby sme my mali nejakých z Trnovca nejaké 

deti, tiež si požiadajú, môžu si teda požiadať, myslíte si, že výsledok bude aký? trebárs  
chodia na futbal, alebo na hádzanú,  

 
Ing. Martina Čižmáriková 
- to je v kompetencii už každej obce,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- my ani netušíme, či oni dotáciu vôbec poskytujú,  
 
Ing. Peter Andráši 
- no áno, presne tak, priznám sa, že to sa mi až tak celkom nevidí, ale to bolo predmetom 

otázky tiež, že mimo zo Šale,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť športu, 
B. schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške  
7 450,- Eur nasledovne: 
- OZ Farao - Trnovec nad Váhom, IČO 42427398, na Barelové preteky vo voltížnom 

jazdení a Majstrovstvá Slovenska – na štartovné poplatky, ustajnenie koní, ubytovanie, 
oblečenie športovcov vo výške 300,- Eur 

- Rada Šport o. z., IČO 42366411, na Beh nočnou Šaľou 2019 - na účastnícke medaily, 
časomieru a štartovacie čísla s čipom, výrobu a tlač plagátov a diplomov, prenosné 
toalety vo výške 800,- Eur 

- Telovýchovná jednota Slávia SOUP Šaľa, IČO 31824480, na Majstrovstvá 
západoslovenskej oblasti vo voltíži a Slovenský voltížny pohár Šaľa 2019 - na ceny  
pre pretekárov a lonzerov, stužky, ceny pre najlepšie kone, honoráre rozhodcom, 
výpočtovému stredisku, ozvučenie pretekov, poháre, medaily, úpravu terénu, sanitné 
vozidlo so záchranármi, veterinárnu služba vo výške 800,- Eur 

- Športový klub Stepné kozy zo Šale, IČO 42207258, na  podporu členov klubu a ich 
účasti na národných a medzinárodných pretekoch – na nákup Inline speed korčúľ  
vo výške 400,- Eur 

- HK Slovan Duslo Šaľa, IČO 17643929, na Medzinárodný mládežnícky turnaj  
v hádzanej žiačok v Prahe - na dopravu vo výške 600,- Eur 

- Miestny kynologický klub Šaľa, IČO 42336058, na podporu národných kynologických 
pretekoch - na poháre a medaily pre víťazov, výrobu a tlač diplomov, nákup materiálu 
na výrobu prekážok vo výške 300,- Eur 

- TJ Slovan Duslo Šaľa – Kolkársky oddiel, IČO 17643953, na 14. ročník 4-členných 
družstiev za účasti kolkárov 1. a 2. ligy Nitrianskeho kraja, z družobného mesta  
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z Maďarska a kolkárskych priateľov z Čiech - na nákup cien a zabezpečenie 
občerstvenia vo výške 300,- Eur 

- TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel nevidiacich a slabozrakých, IČO 17643953,  
na celoslovenský kolkársky turnaj pre nevidiacich a slabozrakých športovcov -  
na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur 

- TJ Slovan Duslo Šaľa – Oddiel karate, IČO 17643953, na Majstrovstvá Slovenska 
karate mládeže a dospelých - na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia vo výške 550,- 
Eur 

- TJ Slovan Duslo Šaľa – Atletický oddiel, IČO 17643953, na Atletickú olympiádu 
žiakov ZŠ - Memoriál zakladateľov atletiky v Šali profesormi Melicherčíka a 
Mutkoviča – na nákup cien a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur 

- Nordic Walking Team Šaľa, IČO 50761986, na 32. ročník Rakúskeho behu žien vo 
Viedni v nordic walkingu na 5 km - na dopravu vo výške 250,- Eur 

- Klub športových potápačov Tritón Šaľa, IČO 37868764, na prenájom plaveckých dráh 
vo výške 300,- Eur 

- Športový klub Hurrican Šaľa, IČO 50750941, na prenájom plaveckých dráh vo výške 
350,- Eur 

- Atletický oddiel ŠK ŠOG Nitra, IČO 36111597, na prípravu letnej sezóny atlétky 
Simony Takácsovej zo Šale - na ubytovanie, stravu a dopravu na sústredeniach, na 
nákup športovej obuvi (tretry a botasky) a na náklady spojené s regeneráciou 
a fyzioterapiou vo výške 300,- Eur 

- Klub vodných športov Barakuda, IČO 42371856, na prenájom plaveckých dráh  
vo výške 300,- Eur 

- FK Veča, IČO 00892301, na Medzinárodný deň detí - na nákup cien a občerstvenia  
pre deti, zapožičanie a nákup hračiek na súťažné disciplíny, prenájom zvukovej 
aparatúry vo výške 250,- Eur 

- FK Veča, IČO 00892301, na Memoriál Dušana Takácsa a Fera Kubíka - na nákup 
občerstvenia pre súťažné tímy a športových trofejí pre víťazov, prenájom zvukovej 
aparatúry vo výške 250,- Eur 

- Hokejový klub HK Mládež Šaľa, IČO 50809440, na zabezpečenie kvality tréningov – 
na nákup výstroja pre hráčov a tréningových pomôcok, prenájom ľadu mimo Šale, 
prenájom telocvične, dopravu vo výške 800,- Eur 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť kultúry - materiál číslo 

C 4/4/2019  
Predložila Ing. Martina Čižmáriková, referentka pre kultúru a šport 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.   
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko komisie kultúry a cestovného ruchu, ktorá 
odporučila nasledovné dotácie mestskému zastupiteľstvu, ktoré sú vyššie ako 200 Eur.  
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Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- na ekonomickej komisii nás zaujímala tá p. Petra Súdorová, to je dotácia komu, čo to je za 

subjekt? 
 
Ing. Martina Čižmáriková 
- Petra Sudorová je fyzická osoba, podnikateľka, pretože predpokladom je, že o dotáciu 

môže požiadať len právnická osoba, p. Sudorová je aktívna, činorodá mladá žena, okrem 
iného sa venuje keramickej výrobe, konkrétne hrnčiarskej výrobe a žiada o dotáciu na 
prenosný hrnčiarsky kruh,  

- len by som chcela uviesť, že vlastne využitie tohto kruhu by bolo také, že tento kruh by 
prenášala do škôl, kde už párkrát bola pozvaná na výtvarné výchovy, kde prezentovala 
výrobu, alebo modelovanie rôznych výrobkov a chcela by túto aktivitu rozšíriť o to 
samotné vytáčanie,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- p. poslanec sa pýtal na niečo iné; komisia vyhodnotila, že je to v súlade s našimi pravidlami 

pre poskytovanie dotácie preto, lebo síce podniká ako fyzická osoba, ale je podnikateľkou, 
čiže má riadne IČO a komisia to vyhodnotila tak, že môže požiadať o túto dotáciu,  

 
Ing. Peter Andráši 
- to môže každý, len mňa zaujalo, prečo ju teda schválili, okej, dobre,  

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

žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre oblasť kultúry, 
B. schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2019 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške  
9 450 Eur nasledovne: 
- Materské centrum Mamy mamám, IČO 37970330 na  3. ročník festivalu - Rodina  

s láskou – na nákup občerstvenia, honoráre pre účinkujúcich a materiálno-technické 
zabezpečenie vo výške 500,- Eur 

- OZ Večania, IČO 42202205, na Večianske hodové slávnosti – na honoráre  
pre účinkujúcich a materiálno-technické zabezpečenie vo výške 700,- Eur  

- OZ Večania, IČO 42202205, na 5. ročník Lečo festival – na honoráre pre účinkujúcich 
a materiálno-technické zabezpečenie vo výške 400,- Eur 

- OZ Maceva, IČO 42041406, na Džezáky Šaľa 2019 - koncert Peter Korman Quintet -  
na honoráre pre účinkujúcich vo výške 400,- Eur 

- Tanečný klub Jumping, IČO 36107921, na Jednoducho tanec 2019 - súčasť 
Slovenského pohára – na diplomy, poháre, medaily, tlač diplomov, plagátov, toner 
a kancelárske potreby vo výške 600,- Eur 

- Divadlo ASI, IČO 51296560, na publikáciu Storočnica divadla v Šali – na grafické 
spracovanie vo výške 1 500,- Eur 

- Divadlo Materinky, IČO 50650289, na projekt Pipi Dlhá pančucha – na nákup 
mikroportov, materiál na kostýmy, rekvizity, bábky a ich zhotovenie vo výške  
1 500,- Eur 

- OZ LeGrácia, IČO 50438018, na 5. ročník -  Šaľa Maxi Festík 2019 – na honoráre pre 
účinkujúcich vo výške 500,- Eur 
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- Rodičovské združenie pri ZUŠ v Šali, IČO 37862251, na reprezentáciu žiakov ZUŠ 
v Šali na regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach – na účastnícke 
poplatky, dopravu a ubytovanie vo výške 800,- Eur 

- Spoločnosť Petra Pázmanya, IČO 36109100, na výstavu Klenoty regiónu - Archívne 
klenoty – na nákup dekoračného materiálu, roll upov, tlač veľkoplošných mobilných 
výstavných panelov – roll upov, písmo-maliarske práce vo výške 600,- Eur 

- Divadlo Šok, IČO 36098191, na divadelné predstavenie Peter Pan – na svetelný park, 
zvukovú aparatúru, výrobu scény, obnovu kostýmov a rekvizít, dopravu techniky  
vo výške 500,- Eur  

- Csemadok - Základná organizácia Šaľa, IČO 37861832, na účasť na súťažiach –  
na zaobstaranie hudobného nástroja Keyboard, dopravu do Maďarska, farebné tričká 
pre členov spevokolu s potlačou vo výške 500,- Eur 

- Miestny odbor Matice slovenskej v Šali, IČO 001790270016, na podujatie Šaliansky 
Maťko J. C. Hronského – na nákup cien a kníh pre súťažiacich vo výške 550,- Eur 

- Petra Sudorová - Magazín, IČO 40510468, na výrobu keramických produktov –  
na nákup prenosného hrnčiarskeho kruhu vo výške 400,- Eur 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2019 - materiál číslo 
C 5/4/2019  

Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Marek Molnár – poslanecký návrh 
- členovia komisie školstva a mestskej školskej rady boli informovaní o havarijných stavoch 

školských budov; najkritickejší stav je MŠ Družstevná; táto budova bola navrhnutá na 
riešenie z projektov z Európskej únie, ale vzhľadom k tomu, že projekt sa nerealizuje, je 
nevyhnutné riešenie kritického stavu; revízny technik nechce predĺžiť revíziu a výhrady sú 
aj zo strany hygieny; preto predkladám poslanecký návrh: 
navýšiť účelovo viazanú rezervu v programe 9. Vzdelávanie na riešenie havarijných stavov 
školských budov vo výške 250 000 Eur a tieto financie navrhuje získať navýšením 
investičného úveru z 1 000 000 Eur na 1 250 000 Eur, 

 
RSDr. Peter Gomboš 
- ako vieme materiál je celkom rozsiahly, mnohí teda už čakáme, čo sa týka komunikácií 

v našom meste; vieme veľmi dobre, že nie sú v dobrom stave, čo sa týka aj chodníkov;  
ja by som chcel upozorniť, aj položiť otázku, v kapitole 600. Bežné výdavky, 7. Program, 
kde sa hovorí, že navrhujeme zvýšiť o 149 000 Eur na opravy miestnych komunikácií 
a chodníkov; ja som si aj pripravoval interpeláciu, ale potom po dohode s kompetentnými 
som to proste vypustil, ale chcel by som, ak toto všetko bude odsúhlasené, budeme mať 
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peniažky, aby kompetentní ľudia zhodnotili stav a dôležitosť opráv jednotlivých 
komunikácií a chodníkov, aby sme mohli teda povedať, že postupne sa táto kapitola napĺňa 
a v našom meste tie komunikácie a chodníky, čo sú v najhoršom stave, boli v čo najkratšom 
čase opravené,      

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- ja som nestihol na Mareka reagovať, nikto nepopiera, že sú v havarijnom stave, nielen 

materská škola, kopec nutných opráv by bolo treba spraviť, len odkiaľ je to číslo 250, ako 
vlastne vzniklo, to je prvá otázka; druhá otázka, či by to nebolo možné skôr asi prebrať, 
predpokladám, že mesto, alebo predstavitelia mesta vedia, čo treba robiť, či by to nebolo 
treba prebrať radšej s niekým, kto to odhadne finančne presne, aby sme teraz nebrali taký 
úver, taký úver a pokiaľ ste dobre zachytili, tak nám chýba skoro milión už z povedaných 
všetkých tých výdobytkov, obedy zadarmo, vlaky zadarmo a podobné zadarmo, takže 
hádzať 250 tu, 250 tam, ja nehovorím, možno to toľko bude stáť, ale to by bolo dobré, keby 
to bolo na základe nejakého odborného odhadu a ja sa milerád stretnem aj mimo takýchto 
riadnych a tamto, tamto zmeníme, to potom by sme mohli teraz priložiť ďalších 500 na 
cesty atď.; nie som veľmi s tým stotožnený; chápem, že to treba spraviť, ale netuším, odkiaľ 
je tá suma,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- keďže sa jedná o zásadnú zmenu predloženého materiálu, aby sa k nemu vyjadrila aj  

Ing. Sedliačiková, hlavná kontrolórka,  
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková   
- ja som svoj názor vyjadrila v stanovisku, ktorý som predložila, týka sa odborného 

posúdenia príjmov a prijatia nového úveru; pôvodne ste dostali stanovisko aj s výškou 
úverovej zaťaženosti pre mesto k miliónu eur a keďže bolo jasné, že padne tu návrh na 
zvýšenie tohto úveru, tak dnes ste obdržali aj nové stanovisko v prípade, že by bol 
schválený navýšený úver o 250 tisíc Eur; čiže aj z jednej, aj z druhej strany vychádza taká 
situácia, že mesto je schopné prijať nový dlh vo výške 1 000 000 Eur, alebo 1 250 000 Eur 
s tým, že bude dodržaná zákonná povinnosť zo strany mesta pre navýšenie dlhu; máte to 
v písomnom materiáli tie percentá, nebudem to čítať,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- ja len doplním, preto som sa pýtal na tých 250, lebo ešte pred dvomi dňami to bolo 500, 

preto sa pýtam, kto to nejakým spôsobom odhadol, vyčíslil atď.,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- na tvoj dotaz určite dôjde, ja by som poprosil toho, kto je navrhovateľom tejto zmeny, aby 

sa k tomu vyjadril, lebo on je nositeľom zmeny, takže p. poslanec Molnár, nech sa páči,  
 
Marek Molnár    
- nie sú to len také čísla z brucha, ale je to na základe prepočtu, dajme tomu tú  

MŠ Družstevná, firmy EL.P.M. s.r.o. je odhad ceny s rekonštrukciou elektrorozvodov 
nasledovný: 76 tisíc Eur – rekonštrukcia elektrorozvodov v budove MŠ (obe poschodia)  
a v hospodárskom pavilóne, v cene sú zahrnuté aj búracie a maliarske práce; 4 000 Eur  
- rekonštrukcia bleskozvodu na budove MŠ a na hospodárskom pavilóne, ceny sú uvedené 
bez DPH; takže nie sú to len ceny z brucha, ale sú od kompetentných,  

- ďalej tu máme aj zo ZUŠ, kalkulácia na novú elektroinštaláciu na obe budovy v centre, 
ktoré sú ešte pôvodné staré hliníkové; spolu to vychádza na 50 090 Eur bez DPH, rozpis 
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od firmy EL.P.M. s.r.o. je nižšie; škole sme zaviedli elektronizáciu, zakúpili počítače, 
software, modernizujú sa asi, čiže prakticky oni potrebujú tiež vymeniť tie rozvody,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- lepšiu odpoveď poskytnúť nevieme; pretože toto je poslanecký návrh tak aby sme prešli 

k hlasovaniu, bol predložený jeden poslanecký návrh, žiadny ďalší,  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mareka Molnára v znení: 
- navýšiť účelovo viazanú rezervu v programe 9. Vzdelávanie na riešenie havarijných stavov 

školských budov vo výške 250 000 Eur a tieto financie navrhuje získať navýšením 
investičného úveru z 1 000 000 Eur na 1 250 000 Eur 

Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
Poslanecký návrh Mareka Molnára bol schválený.  
 
Mgr. Jozef Belický 
- teraz dám hlasovať o pôvodnom uznesení tak, ako bolo predložené po tejto zmene s tým, 

že nepôjdeme každému prepisovať plus 250 tisíc v tých rozpočtoch,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- oni to už majú zmenené,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- dávam teda hlasovať o materiáli ako celku so zapracovaním už poslaneckého návrhu, ktorý 

sme tu schválili,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (so zapracovaním schváleného poslaneckého návrhu) 
v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019,  
B. schvaľuje 

1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 nasledovne:  
Bežné príjmy:                                        18 536 562 EUR  
Bežné výdavky:  18 201 797 EUR  
Rozdiel:                                                          334 765 EUR 

 
Kapitálové príjmy: 1 916 820 EUR 
Kapitálové výdavky:  8 998 738 EUR 
Rozdiel: -7 081 918 EUR 

    
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 20 453 382 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     27 200 535 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:  -6 747 153 EUR 
 
Príjmové finančné operácie: 7 629 953 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             882 800 EUR 
Rozdiel: 6 747 153 EUR 
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Rozpočet na rok 2019 celkom: 
            Príjmy celkom: 28 083 335 EUR 

 Výdavky celkom: 28 083 335 EUR 
            Rozdiel celkom: 0 EUR 

 
2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2019 podľa hlavných ekonomických kategórií 

nasledovne:  
100 Daňové príjmy 10 555 000 EUR 
200 Nedaňové príjmy 2 746 262 EUR 
300 Granty a transfery 7 152 120 EUR 
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 654 453 EUR 
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 6 975 500 EUR 
600 Bežné výdavky 18 201 797 EUR 
700 Kapitálové výdavky 8 998 738 EUR 
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.  882 800 EUR 

 
3. úpravu výšky príspevku pre OSS na rok 2019 v celkovej sume 699 415 EUR, z toho 

dotácia z MPSVaR je vo výške 186 105 EUR a príspevok z rozpočtu mesta je vo výške       
513 310  EUR 

 
4. prijatie investičného úveru vo  výške 1 250 000 EUR v rozpočte mesta na roky  

2019 – 2020 a jeho viazanosť na financovanie investičných akcií,  
 

5. ručenie za prijatý úver blankozmenkou. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019 - materiál číslo C 6/4/2019  
Predložila Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka uviedla, že na začiatku zasadnutia bol poslancom doručený materiál aj 
s dôvodovou správou, ktorou navrhuje doplniť pôvodný písomný materiál. Ide o nadlimitnú 
zákazku na poskytnutie služby s názvom „Nakladanie s komunálnym odpadom a jeho zložkami 
v meste Šaľa“.   
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019, 
B. schvaľuje 

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2019. 
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Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Zámena pozemkov registra C KN časť parciel číslo 1983/3 a 1992/5 vo vlastníctve 

spoločnosti KIARA s.r.o. za pozemky registra C KN časť parciel číslo 1983/13 a 1992/6 
vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 1/4/2019  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča zámenu. 
Ďalej doplnila, že ide už o druhé kolo, kedy na minulom mestskom zastupiteľstve bol schválený 
zámer zámeny týchto pozemkov.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Róbert Andráši – poslanecký návrh  
- rokovali sme o tomto aj na komisii územného plánovania, výstavby a dopravy a je v našom 

záujme, aby pre obe strany bolo všetko v poriadku, aby sa tam naozaj vedeli dostať, aby 
tam bol prístup k tejto ZUŠ; neboli sme si istí, či ten predný prístup je všetko v poriadku, 
lebo teraz vlastne vymieňame pozemky, ktoré doteraz vlastnilo mesto a do budúcna tade 
mohli byť prístupové možnosti, ale nevieme s určitosťou povedať, že takto a takto to má 
byť, preto odporúčací charakter poslaneckého návrhu by som chcel predniesť:  
mestské zastupiteľstvo odporúča mestskému úradu rokovať o podmienkach a možnostiach 
zabezpečenia vjazdu a pešieho prepojenia s prístupom k nehnuteľnosti ZUŠ o zriadení 
vecného bremena z dôvodu prístupu záchranných a technických zložiek a nie na pravidelný 
prechod, písomne ho dám do poriadku,   

 
Mgr. Jozef Belický 
- poprosím to písomne, aby som to mohol aj prečítať,  
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. – procedurálny návrh  
- ja by som chcela dať procedurálny návrh, nakoľko tu máme štyri body, ktoré by mohli byť 

predložené spoločne, aby ich predkladateľka predložila a budeme o nich jednotlivo 
hlasovať,   

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu PaedDr. Danici Lehockej, PhD. v znení: 
- navrhla spoločné predloženie materiálov D1 – D4 a hlasovať o nich samostatne.  

Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh PaedDr. Danici Lehockej, PhD. bol schválený.  
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Predkladateľka predložila aj materiály D 2/4/2019 – D 4/4/2019:  
 
2. Ing. Ladislav Gáll, Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa; Júlia Gállová, Horná 922/9,  

927 01 Šaľa a Ing. Ján Gáll, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa – zámena pozemku 
vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/4/2019  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.   
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča túto 
zámenu a taktiež ide o druhé kolo, kedy na predchádzajúcom zastupiteľstve bol schválený 
návrh na túto zámenu.  

 
3. Komunita Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18 – kaštieľ, 956 05  Radošina – žiadosť  

o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - 
materiál číslo D 3/4/2019  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
prenájom tohto pozemku.  

 
4. Andrej Leskovský, Partizánska 1029/4, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na 

Nitrianskej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/4/2019  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča tento 
prenájom. 

 
Spoločná diskusia k materiálom D 1/4/2019 – D 4/4/2019: 
 
Mgr. Mária Farkašová 
- ja by som sa chcela opýtať, neviem, či to dobre chápem, výmenu tých pozemkov, nie teda 

všetkých, ale konkrétne ľudovej školy; tu je napísané, že jedná sa hlavne o vjazd do ľudovej 
školy umenia, v súčasnosti je to vjazd len cez chodník z Hlavnej ulice, kde je zlý vjazd a zlý 
rozhľad pri výjazde, je to nevhodný stav atď.; chodím teda každý deň okolo, chodíme do 
školy, zo školy tadiaľ, pomaličky už chystám syna, aby chodil aj sám, je to tam celkom 
bezpečné momentálne, keďže tých ciest, výjazdov a vjazdov tam nie je až toľko a neviem, 
či to teda dobre chápem, momentálne to je pre mňa ako vjazd do dvora, možno podľa tých 
máp, ktoré tu sú, je to niečo iné, čiže, keď my vymeníme tieto pozemky s tou spoločnosťou 
KIARA, oni tam spravia čo s tou cestou, ktorá je momentálne ako keby vjazdom do dvora 
ľudovej školy, čo sa stane s tým, to sa ako keby prepojí s cestou, čo tam je pri nemocničnom, 
Feketeházyho a to bude prejazdná cesta, alebo ako to bude vlastne vyzerať?, lebo z tohto to 
neviem pochopiť, možno len ja to nechápem, ale neviem si z tohto predstaviť, ako to tam 
naozaj bude vyzerať,  

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- vy teraz o ktorom vjazde k budove ľudovej školy umenia hovoríte? 
- tá, čo ide od kruhového objazdu? 
 
Mgr. Mária Farkašová 
- áno,  
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Mgr. Miloslava Bartíková 
- tá cesta tam zostane zachovaná,  
 
Mgr. Mária Farkašová 
- no ale to znamená, že bude prejazdná z Feketeházyho? 
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- nie, pretože vlastne za areálom ľudovej školy umenia je ešte iná fyzická osoba, ktorá tam 

vlastní pozemok; ani teraz to nie je prejazdné,  
 
Mgr. Mária Farkašová 
- čiže za tou budovou, resp. za tou takou slepou ulicou momentálne, je ešte ďalší pozemok, 

ktorý patrí niekomu inému a my ako vieme zabezpečiť, že ten pozemok sa skôr či neskôr 
povedzme sa z neho nestane pozemok spoločnosti KIARA, ktorá tam spraví nejakú 
prejazdnú cestu,  

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- toto nevieme zabezpečiť, pretože my nemôžeme vlastníka pozemku ovplyvniť, komu on 

predá alebo nepredá,  
 
Ing. Tomáš Mészáros – faktická poznámka 
- prejazd cez chodník tam nemôže byť, lebo podľa zákona ten prejazd tam nemôže existovať, 

cesta nemôže križovať chodník; vlastne doteraz to bolo ako keby akceptované, že tam 
rodičia mohli vstúpiť autom do dvora, ale podľa zákona tam ani autom do dvora nemohli 
vstúpiť, ale bolo to tolerované,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- ale ten vjazd v žiadnom prípade nie je ohrozený, lebo myslím, že na toto sa pýtaš,  
 
Mgr. Mária Farkašová 
- áno,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- s tým vjazdom táto zámena nemá nič, toto je o dva pozemky ďalej; ale to, čo predkladá  

p. poslanec Andráši je to, že keď sa postavíš pri 12-poschodový činžiak Kráľovská a od 
toho, keď sa pozrieš dnu na to parkovisko, je vedené cesta do parkoviska za objektom, tá je 
lemovaná parkoviskami a oni chcú tie dve posledné parkoviská, ktoré sú až pri ZUŠ-ke, aby 
boli prejazdné pre prípad, že spredu sa nevie niekto dostať od Hlavnej cesty, aby sa 
zabezpečil ešte iný prístup; správne som to pochopil? fyzicky som sa tam bol pozrieť, že čo 
to tam reprezentuje,  

 
Mgr. Mária Farkašová 
- nevedela som to až tak dobre pochopiť z tohto výkresu, ani z toho, ako to tam je napísané,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- toto nehatí žiadny plán a neexistuje, že tam vznikne týmto pádom prejazd, kade by chodili 

autá, skracovali si cestu, alebo niečo podobné, toto sa tam nemôže stať,  
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Mgr. Mária Farkašová 
- lebo presne tak sa aj ja na to pozerám, že je tam dosť tých ciest, z ktorých sa dá prejsť, či 

už na Feketeházyho, alebo na ten kruháč a druhá vec je, že tá ľudová škola má už aj nejakú 
historickú hodnotu a keby tam bola nejaká cesta, tak určite by to ... (nedokončená veta),  

 
Mgr. Jozef Belický 
- no určite, ale to je prípad tých pasáží pri banke atď., tiež sa nepoužívajú na prejazd, napriek 

tomu, že sú prejazdné,  
 
Mgr. Mária Farkašová 
- áno, jasné,  
 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- ja som presne toho názoru, dobre, voľakedy tam bola firma, boli iné podmienky, ale prečo 

tam treba chodiť autom, okrem nejakých havarijných prípadov, nech sa nestanú; horí 
nehorí, sanitka, neviem čo; koľko prípadov sa vlastne vyskytlo, že rodičia a pedagógovia 
vojdú autom do dvora, netreba riešiť tento problém podľa môjho názoru a peši spredu 
z chodníka tam môže chodiť ktokoľvek; ja som toho názoru, nepatrí to sem, ale ja za tento 
poslanecký návrh nebudem hlasovať,  

  
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- chcel som možno kombinovane reagovať na viacerých predrečníkov s tým, že tu sa z toho 

vyrobila kauza ako neviem, ktorú možno treba riešiť v Európskej únii, ale to, že ďalší traja 
podnikatelia, ktorí tam majú svoje objekty, tam v zmysle platných, možno stavebných 
povolení, nevidel som ich, nemajú zriadené zákonom predpísané parkoviská, to nikoho 
z aktívnych kolegov poslancov nezaujíma,  

 
Mgr. Jozef Belický   
- ja sa teda povenujem tomuto návrhu, lebo ak chceme zriadiť vecné bremeno, musí byť vždy 

v prospech niekoho, toto tu uvedené nie je, v prospech koho má byť zriadené vecné 
bremeno; ak to má byť v prospech mesta, potom to nemá nič spoločné so záchrannými 
zložkami; záchranné zložky využijú každý prístup bez ohľadu na to, či tam je vecné 
bremeno alebo nie je; jednoducho využijú jediný možný prístup, ktorý tam je a nebudú sa 
ohliadať na to, či je tam vybudované parkovisko, alebo nie je, prejdú cez to krížom; 
nakoniec ja som diskutoval aj s navrhovateľom, on s týmto nemá žiadny problém, ale 
právne to tu musí byť vysporiadané; po prvé, tento návrh je, že odporúčam, ak schválime 
dnes predaj, ja môžem rokovať už s majiteľom o čomkoľvek, ale definitívne mu to predáme, 
aj keď povie nie, on sa nebráni tomu, aby tade prešli záchranné zložky, ako výnimočne, ale 
ani tomu nevie zabrániť, lebo to susedí s verejnou plochou, čiže nevie tomuto zabrániť, ale 
podstatné je to, že vecné bremeno by muselo byť v prospech niekoho a nevieme to zriadiť 
v prospech sanitky, požiarneho auta, atď., musí to byť v prospech niekoho, ak to chceme 
dať zapísať a tuto tento návrh prijať; ja cez to všetko dám o ňom hlasovať, nemám s tým 
žiadny problém, keď by aj prešiel, ani to nie je problém; podstatné je to, že jeho realizácia 
je trochu náročnejšia, než to vyzerá a pravdepodobne v tejto podobe ho asi nedokážeme 
zrealizovať právne, presne to, čo ty si predstavuješ, ale reálne toto proste tak funguje, že tie 
záchranné zložky, keď idú, prejdú cez najbližšiu cestu a to je vyriešené pre nich, oni nebudú 
skúmať katastrálnu mapu, koho je čí pozemok,  
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Ing. Tomáš Mészáros – faktická poznámka 
- jednoducho zhrnuté, o čo sa nám jedná je, pokiaľ p. primátor ste rokoval s investorom 

a sľúbil tam, že bude tam možné zriadiť vecné bremeno v prospech mesta na parcele  
č. 1992/15, inými slovami dve posledné parkovacie miesta budú vyhradené a bude tam 
možný vstup k tej budove ZUŠ-ky z tejto strany, tak nie je nikde žiadny problém; len proste 
o čo sa jednalo komisii územného plánovania a rozvoja sa jednalo, jednoznačne povedala, 
že pokiaľ na tejto parcele nebude zriadené vecné bremeno, tak sa proste odstrihneme 
k prístupu samotnej našej stavbe,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- my máme prístup spredu, ale rozumiem, čo hovoríš, v poriadku,  
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- v podstate o nič iné sa nejednalo, žiadny prejazd pre rodičov s deťmi, nákupcov a čo ja viem 

čo, skôr išlo vyslovene o to, keď tam bude treba fakt tých požiarnikov; ide o to, že pokiaľ 
niekto vie, že spredu, teda možno aj keď cez ten chodník sa nedá chodiť, spredu sa tam 
požiarnicke auto dostane, nejaká technika tam, tak by nemal byť problém; pokiaľ sa tam 
nedostane, mali by sme mať tú šancu, ale ako p. primátor vravel, že s tým budúci kvázi 
majiteľ nemá problém, tak potom je úplne zbytočné teoreticky aj prakticky o tom hlasovať 
o tom návrhu; skôr ide o to, aby sme tam mali možnosť, v prípade núdze, žiadne 
permanentné atď.; keď máme vedomosť o tom, že tam spredu záchranné zložky akejkoľvek 
veľkosti vedia prísť, nie je s tým problém,  

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- ja som chcel len kolegovi Mészárosovi povedať, že ako si predstavuje praktickú 

vykonateľnosť toho, že tie dve miesta budú vyhradené pre to; tam bude neviem koľko bytov 
v tom objekte, asi 76, skoro každý má auto, každý bude chcieť parkovať a tam bude stáť 
jeden príslušník mestskej polície, ktorý sa bude starať o to, aby tie dve miesta boli voľné, 
že keby tam náhodou niekto chcel prejsť, tak aby tam nestálo auto? veď to je blbosť na 
kvadrát,    

 
Mgr. Jozef Belický 
- ak bude toto vecné bremeno v prospech mesta, tak to nebude, že keby náhodou niekto chcel 

prejsť, ale až tade bude chcieť prejsť mestské auto, to len na doplnenie tohto; to v prospech 
niekoho sa zriaďuje vecné bremeno,  

 
Ing. Štefan Bartošovič  
- to je celé absurdné,  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení: 
- doplniť do uznesenia k materiálu D 1/4/2019 bod D.: 

D. odporúča 
mestskému úradu rokovať o podmienkach a možnostiach zabezpečenia vjazdu a zriadenia 
vecného bremena z dôvodu prístupu záchranných a technických zložiek, nie na pravidelný 
prechod.   

Prezentácia: 17 
Za:    6 
Proti:    8 
Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho nebol prijatý. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 1/4/2019) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

zámenu pozemkov registra C KN časť parciel číslo 1983/3 a 1992/5 vo vlastníctve 
spoločnosti KIARA s.r.o. za pozemky registra C KN časť parciel číslo 1983/13 a 1992/6  
vo vlastníctve mesta Šaľa, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
1. novovytvorené pozemky, parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1983/17, 

zastavaná plocha a nádvorie o výmere 7 m2; číslo 1983/18, zastavaná plocha  
a nádvorie o výmere 39 m2; číslo 1983/19, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
45 m2; číslo 1983/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, odčlenené od 
pôvodnej  parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 1983/13, zastavaná plocha  
a nádvorie o výmere 337 m2 a parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1992/11, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 44 m2; číslo 1992/13, zastavaná plocha  
a nádvorie o výmere 8 m2; číslo 1992/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
46 m2; číslo 1992/15, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 161 m2, odčlenené od 
pôvodnej parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 1992/6, zastavaná plocha  
a nádvorie o výmere 595 m2; vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa 
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva číslo 1, spolu výmera 360 m2; 
podľa návrhu Geometrického plánu č. 33/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť  
GEOS – Geodetické služby, s.r.o. dňa 12. 04. 2019, autorizačne overil Ing. P. Petro dňa 
15. 04. 2019, 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 a v súlade s § 5a ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom  
mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, ide o prípad hodný osobitného zreteľa 
spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov pre investičnú akciu „Polyfunkčný  
bytový dom CITY PARK Šaľa“; zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa  
30. apríla 2019, 

C. schvaľuje 
zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, nasledovne:  
1. vo vlastníctve spoločnosti KIARA s.r.o., IČO 36 353 639, so sídlom Šafárikova 429, 

924 01 Galanta, vedených na liste vlastníctva číslo 3633, a to novovytvorené parcely: 
 parcela registra C KN 1983/20, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 33 m2;   
 parcela registra C KN 1983/24, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 2 m2;   
 parcela registra C KN 1983/25, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 4 m2;   
 parcela registra C KN 1983/26, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 20 m2;   
 parcela registra C KN 1983/3, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 152 m2;   
 parcela registra C KN 1992/5, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 149 m2;   
podľa Geometrického plánu č. 33/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – 
Geodetické služby, s.r.o. dňa 12. 04. 2019, autorizačne overil Ing. P. Petro dňa  
15. 04. 2019, spolu vo výmere 360 m2, v podiele 1/1; 

2. vo vlastníctve mesta Šaľa, vedených na liste vlastníctva číslo 1, a to novovytvorené 
parcely: 
 parcela registra C KN 1983/17, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 7 m2;   
 parcela registra C KN 1983/18, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 39 m2;   
 parcela registra C KN 1983/19, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 45 m2;   
 parcela registra C KN 1983/27, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 10 m2;   
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 parcela registra C KN 1992/11, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 44 m2;   
 parcela registra C KN 1992/13, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 8 m2;   
 parcela registra C KN 1992/14, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 46 m2;   
 parcela registra C KN 1992/15, zastavané plochy a nádvoria, o výmere 161 m2;   
podľa Geometrického plánu č. 33/2019, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS – 
Geodetické služby, s.r.o. dňa 12. 04. 2019, autorizačne overil Ing. P. Petro dňa  
15. 04. 2019, spolu vo výmere 360 m2, v podiele 1/1. 

Zamieňané pozemky majú podľa hodnotovej mapy mesta rovnakú hodnotu. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  17 
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 2/4/2019) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

1. pozemok vo vlastníctve mesta, časť parcely registra „C“ KN číslo 2506/4, zastavaná 
plocha a nádvorie, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu  
č. 35/2019 zo dňa 24. 04. 2019, vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., 
Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa ako novovytvorená parcela registra „C“ KN číslo 
2506/6, zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 42 m2, 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 vo 
vysporiadaní  majetkovoprávnych vzťahov k nehnuteľnostiam a ochrane majetku 
žiadateľov,  

3. zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený  
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 30. apríla 2019, 

C. schvaľuje 
zámenu nehnuteľností v katastrálnom území Šaľa nasledovne:  
1. vo vlastníctve mesta Šaľa: 

pozemok, časť parcely „C“ KN číslo 2506/4, zastavaná plocha a nádvorie, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na 
liste vlastníctva č. 1, v zmysle Geometrického plánu č. 35/2019 zo dňa 24. 04. 2019, 
vyhotoviteľ GEOS – Geodetické služby s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa, 
ako novovytvorená parcela registra „C“ KN číslo 2506/6, zastavaná plocha a nádvorie, 
o výmere 42 m2, v celosti, do podielového spoluvlastníctva Ing. Ladislava Gálla, 
Vinohradnícka 149/1, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina  
v pomere k celku; Júlii Gállovej, Horná 922/9, 927 01 Šaľa vo veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu ½-ina v pomere k celku a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 
160/23, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku, 
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2. v podielovom spoluvlastníctve Ing. Ladislava Gálla, Vinohradnícka 149/1, 927 01 
Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku; Júlii Gállovej, 
Horná 922/9, 927 01 Šaľa vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ina v pomere k 
celku a Ing. Jána Gálla, Vinohradnícka 160/23, 927 01 Šaľa, vo veľkosti 
spoluvlastníckeho podielu ¼-ina v pomere k celku: 
pozemok, parcela „C“ KN číslo 2504/2, ostatná plocha, o výmere 42 m2, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na 
liste vlastníctva č. 3987, v celosti, do výlučného vlastníctva mesta Šaľa,  
Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00 306 185. 

Nakoľko výmera zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti  
C. uznesenia je rovnaká a nehnuteľnosti sa nachádzajú v približne rovnakej lokalite, ich 
hodnota je pre zmluvné strany porovnateľná a vzájomne si nič nevyplácajú. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 3/4/2019) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prechodu 
a prejazdu k pozemku vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta  
30. apríla 2019, 

C. schvaľuje 
 prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1, v registri 

„C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 3431/1, zastavaná plocha a nádvorie  
o výmere 743 m2 a parcela číslo 3432, záhrada o výmere 157 m2, v cene  
0,099 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 900 m2 v celkovej cene 89,10 Eur/rok, na dobu 
neurčitú, pre Komunitu Kráľovnej pokoja, Piešťanská 11/18 – kaštieľ, 956 05 Radošina, 
IČO: 34 003 681. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
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 D 4/4/2019) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku na Nitrianskej ul. v Šali 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 
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa nehnuteľnosti 
a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa; zámer prenájmu pozemku 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke 
mesta dňa 30. apríla 2019, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 7266,   
v registri „E“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 315, zastavaná plocha a nádvorie  
o výmere 75 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 1 500,00 Eur/rok, pre Andreja 
Leskovského, Partizánska 1029/4, Šaľa, na dobu neurčitú; úhrada nájomného bude v dvoch 
splátkach, prvá splátka do 30.6. príslušného roka a druhá splátka do 30.10. príslušného roka. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve 

mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Jozef Szabó, Hollého 1925/5, Šaľa  
- materiál číslo D 5/4/2019  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča zverejniť 
zámer. Ďalej doplnila, že ide o poslednú záhradku v osade pri kúpalisku, je tam 60 záhrad  
a 59 je už predaných. Ešte uviedla, že tento p. Szabó nie je ten p. Szabó, ktorý nám ponúka 
kiosk.    
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta 
Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  

B. konštatuje, že  
pozemky, parcela číslo 2522/44, záhrada o výmere 304 m2 v celosti; parcela číslo 2522/45, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 12 m2 v celosti, vedené katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, a parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1570 m2 v podiele 37/2174; ako aj parcela číslo 2424/11, orná pôda o výmere 604 
m2  v podiele 37/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8657 
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vo vlastníctve mesta Šaľa, sa stávajú  trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia 
mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve 
mesta, parcela číslo 2522/44, záhrada o výmere 304 m2 v celosti; parcela číslo 2522/45, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 12 m2  v celosti, vedené katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra 
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, ako aj parcela číslo 2522/1, zastavané plochy  
a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 37/2174 a parcela č. 2424/11, orná pôda o výmere 
604 m2  v podiele 37/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 8657, 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, nakoľko ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa spočívajúci v odpredaji pozemku súčasnému nájomníkovi Jozefovi 
Szabóovi, Hollého 1925/5, 927 05  Šaľa, v celkovej kúpnej cene 1 797,86 Eur. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Základná škola s materskou školou J. Murgaša, Horná 22, Šaľa – žiadosť o výpožičku 

pozemku pod garážou s priľahlou plochou - materiál číslo D 6/4/2019  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča výpožičku. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

žiadosť o výpožičku pozemku pod garážou s priľahlou plochou,   
B. schvaľuje 

výpožičku na pozemok, parcela číslo 2667/18, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
19 m2, na ktorom je umiestnená prefabrikovaná garáž a priľahlý pozemok, parcela číslo 
2667/34, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2, ktorý slúži ako vstup do garáže,  
na dobu 10 rokov pre Základnú školu s materskou školou J. Murgaša, Horná 22, Šaľa, 
IČO: 37 861 395. 

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

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Zmluva o dielo č. 122/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Stavebné 

práce – učebne na 4 ZŠ“ - materiál číslo F 1/4/2019  
Predložila Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

zmluvu o dielo č. 122/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Stavebné práce – 
učebne na 4 ZŠ“, 

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

práce – učebne na 4 ZŠ“, 
b) zmluvu o dielo č. 122/2019 na uskutočnenie stavebných prác – učebne na 4 ZŠ, 

uzatvorenú so spoločnosťou ZÁPADOSLOVENSKÍ ELEKTRIKÁRI s.r.o., Cetínska 
67/35, 941 07  Veľký Kýr, IČO: 51705613, 

C. schvaľuje 
prevod zhodnotenia nehnuteľného majetku nadobudnutého v rámci projektov   
„Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“ ITMS 302021K409, 
„Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa“ ITMS 302021K405, 
„Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa“ ITMS 302021K407, 
„Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa“ 
ITMS 302021K408  
na základe zmluvy o dielo č. 122/2019 na uskutočnenie stavebných prác do správy 
rozpočtových organizácií mesta Šaľa: 
- Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa, IČO: 37861417 
- Základná škola s materskou školou Jozefa Murgaša, Horná 22, Šaľa, IČO: 37861395 
- Základná škola Ľudovíta Štúra, Pionierska 4, Šaľa, IČO: 37863622 
- Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským 

– Pázmány Péter alapiskola és óvoda, P. Pázmaňa 48, Šaľa, IČO: 37861409 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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2. Zmluva o dielo č. 92/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Tematické 
ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK“ - materiál číslo F 2/4/2019  

Predložila Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

zmluvu o dielo č. 92/2019 na uskutočnenie stavebných prác s názvom „Tematické ihrisko 
v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK“ v rámci projektu: „CULTPLAY – 
Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie kultúrneho dedičstva“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác 

s názvom „Tematické ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK“, 
b) zmluvu o dielo č. 92/2019 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác 
„Tematické ihrisko v Šali ako replika historickej pamiatky MAJK“ v rámci projektu 
„CULTPLAY – Vytvorenie interaktívnych tematických parkov, inovatívne použitie 
kultúrneho dedičstva“ s dodávateľom HOLLSTAV s.r.o., Horná Skotňa 2945, 024 04 
Kysucké Nové mesto IČO: 43823734, DIČ: 2022506629, IČ DPH: SK2022506629. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Rámcová dohoda č. 216/2019 na realizáciu diela „Oprava výtlkov na miestnych 

komunikáciách v meste Šaľa“- materiál číslo F 3/4/2019  
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- to je vlastne tá firma, ktorá je z informácie o verejných obstarávaniach, čiže 01. 04. už bola 

podpísaná zmluva, čiže oni už pracujú, hej? 
 
Ing. František Čibrik  
- áno, jasné,  
 
Ing. Peter Andráši 
- tak im treba nejaké veci z interpelácií pripomenúť; táto firma nahradila tú firmu p. Bucha, 

ktorý nám robil? 
 
Ing. František Čibrik  
- nie, toto vlastne robia infranahrievanie,  
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Ing. Peter Andráši 
- čiže p. Buch robí to isté, veď aj on robí komunikácie, nie?  
 
Ing. František Čibrik  
- nie, p. Buch robí iné veci, oni majú chodníky a značenia,  
 
Ing. Peter Andráši 
- chodníky sú ale tiež komunikácie, nie? 
 
Ing. František Čibrik  
- áno, ale toto je niečo iné,  
 
Ing. Peter Andráši 
- len či by nestačilo mať jednu a dať im radšej viac peňazí, dobre ďakujem,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- ešte p. poslanec, ja som ti zabudol v interpeláciách povedať k tej Komenského ulici, že sme 

podali reklamáciu na ten sieťový rozpad, opätovne to reklamujeme,  
 
Ing. Peter Andráši 
- kto ju podal? 
 
Mgr. Jozef Belický 
- tak predpokladám, že p. Poliček, lebo sme sa na tom dohodli, že ju podá, tak dúfam, že to 

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

Rámcovú dohodu č. 216/2019 zo dňa 01. 04. 2019 na realizáciu diela „Oprava výtlkov na 
miestnych komunikáciách v meste Šaľa“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Oprava výtlkov na miestnych 

komunikáciách v meste Šaľa“, 
b) Rámcovú dohodu č. 216/2019 zo dňa 01. 04. 2019 na realizáciu diela „Oprava výtlkov 

na miestnych komunikáciách v meste Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom MPM-STAV, 
s.r.o., so sídlom Nitrianska 1757/65, 927 05 Šaľa, IČO: 45643288, DIČ: 2023090773, 
IČ DPH: SK2023090773. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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H. RÔZNE 
 
Mgr. Jozef Belický 
- nie je ešte čas na vystúpenia verejnosti, ale ja ešte mám do bodu rôzne nejaké informácie, 

o ktoré by som sa veľmi rád podelil, potom do vystúpení verejnosti požiadal p. Pavol 
Hunka, že by chcel vystúpiť, tak dáme mu slovo, aj keď ešte nebude vtedy 17. hodín 
a potom ešte počkáme do 17-ttej hodiny, či nepríde nejaký občan a nepožiada o vystúpenie,  

- ja by som vás chcel ešte informovať o nejakých veciach, prvá z nich je mimoriadne 
nepríjemná, je to rozhodnutie rozkladovej komisie a teda konečné rozhodnutie úradu pre 
verejné obstarávanie vo veci kontroly, ktorá sa týkala verejného obstarávania na 
zabezpečenie bytov; ja som niekoľkokrát o tomto už informoval, že sa prieme o to, či malo, 
alebo nemalo byť; my sme vtedy postupovali na základe vyjadrení dvoch právnických 
kancelárií, do tejto chvíle sme presvedčení, že sme obstarali resp. neobstarali toto dielo 
v súlade so zákonom tak, ako to malo byť, že sme uzavreli kúpnu zmluvu  
až v čase, keď už tieto objekty, prvých dvakrát 17 bytov, stálo a boli skolaudované 
a štandardy, ktoré tam sú vybudované, korešpondovali so štandardami štátneho fondu 
rozvoja bývania; postupovali sme aj podľa návodu, ktorý bol uvedený a dodnes uvedený je 
na portáli štátneho fondu rozvoja bývania; okrem iného sme štátnym fondom rozvoja 
bývania boli ocenení, dostali sme ďakovný list, ktorý nám odovzdali pri príležitosti 
odovzdávania bytov; táto pokuta je vo výške 339 150 Eur; v tejto chvíli sme pripravení 
samozrejme svoju pravdu hájiť aj ďalšími spôsobmi, ktoré nám umožňuje zákon, pretože 
žiadny orgán, ani správny orgán, dokonca ani ústredný orgán štátnej správy nemôže 
rozhodnúť o tom, či bol porušený zákon; o tomto rozhoduje jedine súd Slovenskej 
republiky, čiže budeme sa brániť určite žalobou; táto pokuta je splatná do 15 dní, v tejto 
chvíli vypracováva advokátska kancelária návrh na splátkový kalendár; je to podobný 
postup, aký použil Vyšší územný celok v Trenčíne pri udelení 600 tisícovej pokuty, kde si 
teda dohodli splátky vo výške 1 000 Eur až do času, kým súd nerozhodne; my sa pokúsime 
súd požiadať potom o vydanie predbežného opatrenia vo veci odkladu rozhodnutia; dúfam, 
že budeme úspešní aj v tejto veci, ale každopádne to jednoducho takto nenecháme, my sme 
urobili všetko preto, aby sme ochránili verejné financie, snažili sme sa od začiatku k tomu 
tak pristupovať; dnes máme dielo, ktoré je postavené za vopred dohodnutú cenu, vo vopred 
dohodnutom termíne odovzdané a splnilo štandardy, ktoré očakáva Štátny fond rozvoja 
bývania na to, aby takéto dielo prefinancoval; je predsa nemysliteľné, aby za toto bol niekto 
potrestaný, už vôbec nie mesto a už vôbec nie takouto pokutou; lenže zákon inú sadzbu 
nepozná, on pozná len jednu sadzbu a to je 5 % z ceny diela; síce bola posudzovaná zmluva 
o budúcej zmluve, ktorá o žiadnych peniazoch nehovorí, ale dostali sme pokutu z celkom 
inej zmluvy, ktorá ovšem nebola predmetom posudzovania Úradu pre verejné obstarávanie; 
nechcem sa k tomu vyjadrovať, sú to také právnické kľučky, ktorých my sa budeme 
jednoducho dovolávať, že toto tak nie je, ale v tejto chvíli je právoplatne vydané 
rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty; ja som k tomu napísal aj 
nejaké vyjadrenie na našej webovej stránke, chodia médiá, ktoré sa informujú v tejto veci, 
už som poskytol k tejto veci aj rozhovor, určite využijeme aj ďalšie spôsoby, ako sa brániť 
proti tomuto; vieme, ako sme dopadli s domovom dôchodcov, kde pri 2,3 miliónovom diele, 
nás dodávateľ, ktorého odobril Úrad pre verejné obstarávanie, odobril všetky dodatky, ktoré 
s ním boli podpísané, odobril jeho návrat z odstúpeného diela, že je to mimoriadne 
transparentné, tak nás transparentne pripravil o 512 000 Eur, ktoré sme doplatili v prácach 
naviac, pretože sme neboli inak schopní toto dielo dokončiť a museli by sme vrátiť 
príspevok, ktorý sme získali ako nenávratný finančný príspevok; keď sa tak nestane, keď 
nie sú dodatky a nie sú vylepšenia, tak musíme asi túto procedúru akceptovať; samozrejme, 
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že toto rozhodnutie je pre nás záväzné  a musíme sa k tomu nejako postaviť, čiže ja som asi 
informoval o postupe, ktorý ešte využijeme, 

- ďalšia vec je plaváreň; dnes som absolvoval stretnutie, tak ako bolo avizované,  
s p. generálnym riaditeľom Duslo, a.s., ktorého sa zúčastnil aj štátny tajomník Ministerstva 
školstva, ktorý je poverený ako štátny tajomník časťou športu, p. štátny tajomník Gönci 
veľmi ústretovo po našom minulom rozhovore 30. 04. prišiel dnes sem do mesta, vypočul 
si aj stranu Dusla Šaľa, aký je ten stav; všetci vieme, že plaváreň v tejto chvíli je zavretá 
a budúci týždeň tam príde prvá skupina, je to na žiadosť Dusla Šaľa, ktorá by mala posúdiť, 
aké technické opatrenia treba urobiť, aby sa navodila opäť normálna technická spôsobilosť 
tohto objektu, pretože v tejto chvíli plaváreň nefunguje, my platíme ľudí, čo nás stojí asi  
15 tisíc Eur mesačne, pretože táto plaváreň nemá príjmy a snažíme sa nájsť riešenie; 
riešenie, o ktorom som už informoval mestské zastupiteľstvo, bolo to, ešte v čase, keď bola 
plaváreň funkčná, že nám Duslo Šaľa odpredá majetok, ktorý je ocenený znaleckým 
posudkom na 2 900 000 Eur a ponúka nám ho ústretovo za cenu 500 000 Eur, kde akceptuje 
splátky na 5 rokov, za celú túto dobu je Duslo ochotné a možno, že aj je pripravené zaviazať 
sa aj na dlhšiu dobu, dodávať tam energie za podmienok, ako sú tam dodávané teraz, 
tzn. za zlomok ich ceny, pretože berieme odpadové teplo, ktoré má hodnotu reálne asi 
200 000 Eur ročne a dostávame ho za cenu elektrickej energie, ktorá slúži v prevádzke 
čerpadla, ktoré vlastne teplo ženie do tohto objektu; to dnes p. generálny potvrdil aj 
v rokovaní so štátnym tajomníkom, že na toto sú pripravení; sú pripravení na tie splátky, 
má to odsúhlasené v predstavenstve, čiže náš problém je to, že asi finančne by sme neuniesli 
jedno i druhé, čo som tu už kedysi povedal; teraz tá dohoda predbežne je taká, že ak sme 
schopní do desiatich dní dať dohromady harmonogram, ako by sa tieto veci udiali, tak 
urobia všetko preto, aby v čase, keď sa staneme vlastníkom, nám mohli pomôcť 
s financovaním opravy, tzn., že tú časť by možno vedeli zobrať na seba, k tomu treba 
samozrejme ešte nejaké rokovania a potrebujeme nejaké ponuky, že koľko asi taká oprava 
stojí, ale v zásade toto bolo posolstvo p. Gönciho, ktorý sem prišiel, že tie opravy si berie 
za svoje a že takmer s istotou mi vie povedať, že toto získa podporu a že nie v rámci nejakej 
výzvy, kde by sme sa mali uchádzať a niekoľko mesačné posudzovania, ale v rámci priamo 
adresne cielenej dotácie na tento účel by asi presvedčil tých, ktorí by to financovať mali, 
aby sa tak stalo; čiže toto je to, čo vám v tejto chvíli viem povedať, my spracujeme ten 
materiál, ten postup, ako by sme vlastne došli majetkovo k tomu, toto pošleme Ministerstvu 
školstva a budeme očakávať odpoveď, že či v takomto prípade, a v ktorom bode z tohto 
harmonogramu sú pripravení financovať opravu; ja som povedal, prezentoval som teraz 
stanovisko, že nie je možné čakať niekoľko mesiacov, poprípade rok, pretože nebudeme 
schopní plaváreň obnoviť, na čo som bol uistený, že určite sa nerozprávame o mesiacoch, 
ale o podstatne kratšej dobe; tá oprava sama o sebe, napriek tomu, že vyzerá mimoriadne 
náročne, zas tak náročná technicky nie je a je možné ju zvládnuť relatívne v krátkom čase; 
čiže, ak všetko dobre zapadne do seba a získame priazeň všetkých tých, ktorých sme sa 
pokúsili, bol tu dnes aj p. prezident plaveckej federácie, ktorému na tom tiež veľmi záleží, 
získame priazeň všetkých tých, ktorí môžu, tak možno, že do mesiaca by sme mohli mať 
odpoveď na to, že ak mesto pristúpi ku kúpe a získa vlastníctvo plavárne, tak v tomto bode 
je štát pripravený vyčleniť peniaze na to, aby sme tú plaváreň sprevádzkovali opravou; 
okrem predsedu vlády a Ministerstva školstva sme písali list aj novému p. ministrovi 
financií, kde sa pokúsime ešte po tom, čo nám predbežne prisľúbil, že sa stretneme, sa 
pokúsime možno ešte popresviedčať ho, že aj na tú kúpu by mohol štát prispieť, ale to si 
nechávame ešte ako zvyšok, pre dnešok mám na istotu tento prísľub; takže toto je 
informácia z dneška, toto zobral na vedomie aj p. generálny riaditeľ, myslím, že sa mu toto 
riešenie pozdávalo a takto vlastne išla aj informácia z dneška, pretože boli tam médiá, tak 
p. štátny tajomník a ja sme takto informovali k tej plavárni, takýto je stav,  
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- teraz by som dal ešte slovo z verejnosti p. Hunkovi, ktorý sa už prihlásil o slovo a potom 
by sme urobili tú záverečnú ceremóniu s tým odovzdaním týchto nových priestorov 
a dovtedy, ak nepríde nikto z verejnosti, tak by sme o 17. hodine toto zasadnutie skončili,        

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- ja som len k tej plavárni chcel, to, čo som informoval v utorok na tom stretnutí ohľadom 

toho lobbingu niekde v tých vodách, ktoré o tom rozhodujú, ja som potom večer mal 
telefonický rozhovor s tým dotyčným, teda okrem toho lobbingu na Ministerstve školstva 
bolo prisľúbené, že tento problém prednesie osobnému priateľovi, neviem, či je prezident, 
alebo akú funkciu má, Slovenského olympijského výboru p. Siekelovi, aby tiež nejakým 
spôsobom prispeli k pozitívnemu vyriešeniu tohto problému, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- ďakujem veľmi pekne, p. Siekel by sa mal zúčastniť reprezentačného zápasu, ktorý bude 

v Šali v hádzanej, zatiaľ prisľúbil účasť; ja tu žiaľ v tom čase nebudem, takže poverím 
niekoho mimoriadne splnomocneného a zodpovedného, aby túto záležitosť s p. predsedom 
olympijského výboru tiež prebral; ďakujem veľmi pekne, každá pomoc sa nám zíde, ak 
máte kontakty, máte možnosti, skúste ešte aj vy v rámci svojho okruhu získať priazeň pre 
to, že tá plaváreň jednoducho nezanikne.       

 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Pavol Hunka   
- dovoľte mi, že ste si našli takú výjazdovú cestu sem k nám do mestskej časti Veča, za to 

veľmi pekne ďakujem; menšina ma pozná, nemám moc, len za chvíľku 76 rokov, bývam 
na ul. Komenského 30, na peknej dlhej ceste; veľmi pekne ďakujem za tie roky, čo toto 
volebné obdobie, ale aj predtým, čo bolo volebné obdobie, čo sa tuná vybudovalo, čo sa tu 
spravilo a hlavne teraz u nás v mestskej časti Veča, čo sa týka tej peknej rekonštrukcii, 
rekonštrukcia hasičskej zbrojnice, bicyklovanie až do Dusla a ďalšie veci, povedzme tých 
mladých, čo sa aj narodia, povedzme tieto ihriská, takže ozaj, to keď som si tam premietol, 
tak za tie roky strašne sa zmenilo a je veľmi pekné aj tuná to parkovisko, len dve veci ma 
troška trápia, čo sme aj troška debatili, oproti špatí tá zelenina už vyše 50 rokov, už aspoň 
20 rokov chátra a ešte jedno, v tej našej peknej ulici, ma trápi 30 metrový chodník tam, kde 
bola stará škola, to má trápi a bol by som rád, keby ozaj sa to dalo do poriadku, lebo chodia 
tam staré babky raz do týždňa do starého kostola a ozaj boli také prípady, že dve, tri aj spadli 
dole, takže viem, že boli problémy a tieto boli už aj pred dvadsiatimi rokmi, čo boli predtým 
primátori, debatili sme aj o tom, ale zatiaľ sa to nesplnilo; ozaj tých 30 metrov, možno sú 
tam nejaké problémy, ale problémy sú aj tuná s touto zeleninou, no ale dúfajme, že toto 
volebné obdobie budete, tak dúfam, že sa to vydrží; ešte raz vám prajem, hodne ste nám 
pomohli všetci, čo ste tu poslanci,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- celkom výnimočne sa stáva, že ak vystúpi niekto z verejnosti s pochvalou; neviem, či za 

ostatných 5 rokov to nie je prvýkrát, ale veľmi si to vážime, sme radi, že ste si to všimli, že 
sa dejú veci aj v tejto mestskej časti; tých 30 metrov chodníka určite dáme pozrieť, lebo 
teraz už by každého mrzelo, keby sa to nestalo, takže toto určite budeme riešiť a ďakujem, 
že ste vystúpili,  

- ospravedlňujem sa p. poslancovi Andrášimu, ktorému som nestihol dať predtým slovo, 
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Ing. Peter Andráši 
- až som dobre rozumel, kúpa na naše náklady v tejto fáze tej plavárne a nejaké tie 

rekonštrukcie atď., čiže keby sa nepodarilo zohnať prostriedky na, či celú ponúkanú sumu, 
alebo teda na časť, tak aký je ten horizont, kedy by to mesto malo platiť?    

 
Mgr. Jozef Belický 
- no predpokladám, že sa vieme dohodnúť, okrem toho, že to má byť na 5 ročných splátok, 

tak by sme sa vedeli dohodnúť na tom, aby prvá splátka bola budúci rok, čiže ten môj 
predpoklad je, že ak by sme sa dohodli, tak je to po sto tisíc ročne od budúceho roku 5 krát,  

- teraz prejdeme k celkom záverečnej veci a to je rekonštrukcia tejto budovy, čo je asi trochu 
pozitívnejšia správa, ako boli tie o pokute a o plavárni; Kultúrny dom vo Veči, potom 
k tomu pustíme krátku prezentáciu aj s nejakými obrázkami, ale on sa doteraz nenazýval 
Kultúrny dom Šaľa – Veča, doteraz sa to nejakým nedopatrením volalo Spoločenský dom 
Veča, ale keďže po diskusii aj s výborom mestskej časti, zrejme aj s občanmi, jednoducho 
sa ustálilo to, že toto vždy bol predtým kultúrny dom, tak sme sa vrátili naspäť a to 
reprezentuje aj ten nápis, ktorý je na tejto budove, že je to Kultúrny dom Šaľa – Veča; 
celkové výdavky na jeho rekonštrukciu sa pohybujú na úrovni 782 000 Eur v čom je už aj 
to započítané, že 50 000 Eur nešlo priamo z opráv, lebo sedíte na nových stoličkách, sú tu 
nejaké nové stoly, nejaké dlažby, svetlá, ozvučenie, ktoré išli z úplne iných položiek, než 
z rekonštrukcie tohto kultúrneho domu, ale ako zariadenie; toto bolo plánované v kapitole, 
ktorú spravuje majetkové oddelenie; priamo ako investícia sem išlo pôvodný rozpočet 
627 000 Eur, z čoho sme od štátu dostali 466 000 Eur, zvyšok bola naša investícia ako 
neoprávnené náklady, plus ďalšie naviac práce, ktoré vyšli zhruba na 100 000 Eur; sú tu 
položené nové dlažby, ktoré neboli predmetom tohto rozpočtu, ale jednoducho v čase 
rekonštrukcie sa rozhodlo, že toto treba spraviť; mali sme záujem o to, aby nie len názov 
tejto budovy sa zamenil na kultúrny dom, ale aj jeho vzhľad a jeho funkčné použitie; okrem 
priestorov, v ktorých teraz sedíme, čo je vlastne tá najväčšia časť, ta spoločenská miestnosť, 
ktorú tu sediaci Večania si ešte pamätajú ako staré kino, tak sa prebudovala časť hore, ktorá 
slúžila ako premietáreň a vlastne sa otvorilo na to, aby bola tu používaná, obnovili sa 
priestory nad vestibulom, tzn. to, kde bývajú občas výstavy, ale väčšinou vy to poznáte 
z toho, že keď sú tu nejaké podujatia, obvykle sa podáva hore občerstvenie, lebo je tam na 
to priestor; obnovili sa priestory malej zasadačky, tiež priestory kancelárií, ktoré z časti 
slúžia pre hospodárenie s touto budovou a z časti sú komerčne využívané a čo sa veľmi 
teším obnovili sa aj priestory pivnice; sme teraz v tejto chvíli schopní naďalej tam 
poskytovať priestor pre klub občianske združenie Večania, ale obnovili sa aj priestory, kde 
vieme dať možnosť nejakým začínajúcim kapelám v podzemí, kde nikoho nebudú rušiť, 
vieme im dať možnosť, dokonca až dva také priestory sú tam, aby tam mali svoje miesto, 
aby si tam vedeli rozložiť poprípade to, čo potrebujú a aby sme im to vedeli prenajímať na 
nejaké kultúrne aktivity; snažili sme sa k tomu dotvoriť aj ten priestor vonku, opraviť tie 
lavičky, vyšlo to presne tak, že tento týždeň sú Večianske hody, ktorým predchádzajú 
Večianske slávnosti a veľmi ma mrzí, že finančná kontrola príde až v pondelok, pretože 
dovtedy nie je možné použiť tieto priestory, nevieme tu spraviť to podujatie, počasie nám 
trochu neprialo, nedokončili sme dlažbu na vonkajšom pódiu, inak je táto budova plne 
funkčná a verím, že už v tomto roku poskytne možnosť pre obrovské množstvo kultúrnych, 
zábavných, spoločenských podujatí; jednoducho to všetko, s čím Veča žije a je viazaná na 
tento centrálny priestor; tak ja sa veľmi teším, že dnes po tom, čo včera sa nám podarilo 
správoplatniť kolaudačné rozhodnutie, sa môžem poďakovať všetkým tým, ktorí túto 
stavbu od začiatku realizovali, pripravovali či administratívne, či boli pri tom, keď sa 
získavali peniaze, či pri tom, keď sa vydávali a vybavovali povolenia, či pri tom, keď sa 
pripravovali dokumentácie, všetkým tým dodávateľom, ktorí tu dodávali všetky tie 
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zariadenia a samozrejme mestskému zastupiteľstvu, ktoré rozhodlo o tom, že táto investícia 
bude podporená aj z rozpočtu mesta a že sme pripravení nie len na 5 %-né 
spolufinancovanie, ale na to, aby táto budova okrem toho, že splní energetické štandardy, 
aj bola naozaj excelentne opravená; verím, že tá práca, ktorá tu bola odvedená je kvalitná, 
že nie len Večanov, ale nás všetkých obyvateľov nášho mesta toto poteší; ešte krátku 
prezentáciu o tom, ako vlastne vznikol tento kultúrny dom, lebo tí ľudia, ktorí sem prišli 
sedieť z Veči, tak takmer všetci tu ešte kládli tehly kedysi, keď sa toto stavalo, tak ich to 
ohromne zaujíma, že chcú to vidieť, 

- nasledovalo spustenie prezentácie o výstavbe a rekonštrukcii kultúrneho domu (príloha  
v zápisnici), 

- chcel by som vás teraz srdečne pozvať na také malé slávnostnejšie občerstvenie hore do 
zrekonštruovaných priestorov a taktiež by som vás chcel pozvať na Večianske slávnosti, 
ktoré sú tento týždeň; máme pripravený denný program, ktorý je veľmi zaujímavý, ale aj 
večerný program; sú tu ťaháky, ktoré prilákajú určite množstvo ľudí, je pripravená 
infraštruktúra v podobe stánkov a celého toho zabezpečenia; je to na ploche parkoviska  
HM Tesco, ale v nedeľu, keď sa slávia Večianske hody, tak to bude tu v priestore 
Pribinovho parku; pôvodne sme chceli s p. Molnárom, ktorý toto roky organizuje, že sa 
použije už toto pódium, ale zatiaľ ho nemôžeme použiť, ale predpokladám, že to nejako 
vyriešiš a že tie Večianske hody sa tu skutočne udejú; sú rozložené kolotoče, aby deti mali 
radosť, takže všetci so svojimi rodinami ste pozvaní v tieto slávnosti, zúčastnite sa, vyberte 
si z programu, čo sa vám najviac páči,  

- v tejto chvíli ešte zasadnutie nekončí, vyhlasujem 15 minútovú prestávku a ak sa do  
15 minút nikto z verejnosti neprihlási o slovo, že by ešte chcel vystúpiť, tak vás poprosím 
po 15 minútach, vráťme sa sem do sály, skončíme to a môžeme odísť domov,  

 
Po prestávke:  
 
Mgr. Jozef Belický 
- keďže sme ešte neskončili dnešné rokovanie mestského zastupiteľstva a o vystúpenie 

požiadal občan mesta Šaľa, p. Ing. Dušan Polák, tak dostane priestor na to, aby tu verejne 
vystúpil,  

 
Ing. Dušan Polák 
- napadla ma taká myšlienka, že sa obrátim na mestské zastupiteľstvo, včera som bol na 

komisii pre životné prostredie, kde som chcel prezentovať nejaký svoj názor a keďže som 
bol pozitívne prijatý, tak ma požiadali, aby som dnes prišiel na toto mestské zastupiteľstvo 
s návrhom, čo by som rád docielil a to je tzv. tichá nedeľa; ako som pracujúci občan, všetci 
robíme veľa a zaslúžime si aspoň jeden deň v týždni stráviť ho v pokoji a v kľude a tým 
myslím tú nedeľu; ako ja človek, ktorý žijem v rodinnom dome, sa bežne potýkam s tým, 
že tá nedeľa väčšinou pokojná nie je, pretože vždy nejaký obetavý sused si zapne kosačku, 
karbobrúsku, vŕtačku, cirkulárku atď. a tým pádom je tá pohoda a ten kľud tej nedele 
narušený; ja by som bol rád, keby sa nejakým legálnym spôsobom sa v tomto meste nejako 
dá do povedomia ľudí, proste buďme voči sebe ohľaduplní, správajme sa troška tolerantne, 
aj keď som pánom na svojom dvore, tak ten hluk, ktorý vychádza odo mňa z takýchto 
rôznych činností a predsa len zasahuje aj na okolie a tým pádom obmedzuje susedov; bol 
by som rád, keby sa nejaká diskusia na túto tému nastaví, alebo začne a ak by to bolo 
pozitívne, tak by som bol veľmi rád; myslím si, že Šaľa je mesto, ktoré naozaj vo veľa 
prípadoch bola taká priekopnícka a snažíte sa tu, aby sme sa tu my občania mali lepšie, tak 
toto by mala byť tiež taká ďalšia vec, že ako spríjemniť život v tomto meste, tak len toľko 
z mojej strany,  
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Mgr. Jozef Belický 
- otváram k tomuto bodu diskusiu; tiež z takéhoto vystúpenia obvykle podľa rokovacieho 

poriadku je to, že si niekto môže osvojiť tento návrh, ale toto by som pre túto chvíľu 
nepoužil, pretože nie je aký návrh si osvojiť, p. Polák navrhuje diskusiu o tom a ja si 
myslím, že toto by si mal osvojiť predseda komisie, kam patrí verejný poriadok, ktorým je 
p. Gomboš a mal by túto tému, ak teda sme tomu naklonení, mal by túto tému rozpracovať 
v prvom rade v komisii a nájsť možnosti, aké my máme na to, aby sme to ovplyvnili;  
či dokážeme my cez všeobecne záväzné nariadenie, alebo cez iný právny akt docieliť to, že 
zakážeme občanom v nedeľu búchať, alebo teda nadmerne hlučiť; ja si pamätám obdobie, 
keď sa tu zakázalo v roku 1992 spaľovanie záhradného odpadu; tiež to išlo pomaly a ťažko, 
ale dnes úplne výnimočne sa stane prípad, že by ešte niekto spaľoval, dá sa to docieliť; ak 
má niekto záujem k tejto téme niečo povedať, otváram diskusiu,  

 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- v stredu sme mali zasadnutie komisie životného prostredia, verejného poriadku 

a bezpečnosti, na ktorú z času na čas prídu aj zástupcovia verejnosti, takisto prišiel aj  
p. Polák s týmto návrhom na našu komisiu, samozrejme sme sa s tým zapodievali, 
zaujímali, rozdiskutovali, bol tam aj zástupca náčelníka mestskej polície, ale my hneď 
v úvode sme hovorili o tom, že nejaké všeobecne záväzné nariadenie, to nejde spraviť, aby 
sme my poslanci navrhli proste niečo také, ale ako tam bolo spomenuté, že v Rakúsku, alebo 
Nemecku proste takéto čosi existuje, sme navrhli, že toto sa môže dať jedine na nejakú tú 
verejnú diskusiu, ale pripraviť niečo, nejaký krátky článok, lebo hneď v úvode sú aj 
takéhoto prejavu, ktorý tu bol, sa okamžite protiklady, čiže nielen kladné ale aj záporné 
stránky, čiže bolo by to vhodné, aj sme sa uzniesli, že takýto článok na verejnú diskusiu 
podáme, máme aj administrátora v komisii, Šaľa tvoje mesto, aj som ho požiadal, aby to 
zatiaľ nepúšťal, lebo by bolo kopec opačných reakcií, ale tu by skôr išlo o to 
sebauvedomenie toho ktorého občana; ja som hovoril aj príklad taký, že mnohí ľudia chodia 
za prácou a práve cez víkendy sa vracajú domov a tiež nie je možné, ak teda býva 
v rodinnom dome a pod., že robí úpravy, aby sme mu nejakou formou práve cez tento 
víkend, alebo v nedeľu toto zakázali, čiže je to hodné na diskusiu, ale nie na komplexné 
riešenie a okamžite; je to dlhodobý proces a vždy bude závisieť len od toho ktorého občana, 
alebo suseda, čo on ako seba si uvedomí, resp. aj smerom k tým susedom, čiže toto je asi 
celé a sme odporučili teda pánovi, aby prišiel aj dneska na toto naše zasadnutie a toto je už 
tiež jedna z prvých foriem tej verejnej diskusie,  

 
Ing. Peter Andráši 
- ja som chcel len pripomenúť, myslím si, že v Marianke za Bratislavou majú čosi takéto, nie 

som si celkom istý, alebo v Záhorskej, možno stačí jeden, dva telefonáty, že ako to vyriešili 
oni, predpokladám, že určite sa nájde aj medzi nimi kosič v nedeľu, lebo blbý nápad to nie 
je, to je ako fakt, ale možno, aby sme to nerobili s takou nejakou diskusiou, naučme sa to 
od takých, ktorí to už majú, určite to je podľa mňa aj v nejakom inom meste, alebo dedinke,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- dobre, čiže má si kto osvojiť tento návrh a prísť s iniciatívnymi návrhmi, že zistil, kde a ako 

to funguje a radi spustíme diskusiu nielen vo verejnosti, ale aj v mestskom zastupiteľstve  
o tom,  

- nikto ďalší nie je prihlásený do diskusie, pozývam vás preto na malé občerstvenie súvisiace 
s otvorením tejto budovy.  
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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 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali v roku 2019.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
Bc. Dominika Jarošová 
 
 
 
Miloš Rehák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 
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Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
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