
ZÁPISNICA 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 26. septembra 2019 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 
ČASŤ I. 

OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, VOLEBNEJ KOMISIE,  
URČENIE PRACOVNÉHO PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  

A ZAPISOVATEĽKY 
 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, 
v súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského 
zastupiteľstva v Šali, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali  
č. 6/2011 – VIII. dňa 19. mája 2011 a nadobudol účinnosť dňa 27. mája 2011, v znení zmien  
a doplnkov rokovacieho poriadku, ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Šali č. 12/2011 – VII. dňa 8. decembra 2011 a nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2012, 
a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – XI. a nadobudli účinnosť dňa 
1. októbra 2012.  
 
Mgr. Jozef Belický skonštatoval, že pri otvorení 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je prítomných a registrovaných 20 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať 
a uznášať sa. 
 
Ospravedlnenie nenahlásil žiadny z poslancov.  
Neskorší príchod nahlásil: Ing. Štefan Bartošovič  
 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta: 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
 
Schválený program zasadnutia: 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného predsedníctva, 

overovateľov zápisnice a zapisovateliek 
 
Časť II. Interpelácie poslancov  
 
Časť III. Predkladané materiály 
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A. Informačné materiály a správy 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/7/2019  

predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka   
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/7/2019 

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ      
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 06. 09. 2019 - materiál 

číslo A 3/7/2019 
predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka právneho a verejného obstarávania  

 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
C. Hospodárenie mesta 

1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2019 - materiál číslo  
C 1/7/2019 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca oddelenia ekonomiky a podnikania  

2. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020 - materiál číslo C 2/7/2019 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ     

3. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných 
elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy č. 18409/2019-4210-36886 - materiál číslo  
C 3/7/2019 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 

 
D. Majetkové záležitosti 

1. Ján Garčár a Ing. Katarína Garčárová, bytom Gagarinova 446/19, Šaľa – prevod 
pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál 
číslo D 1/7/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

2. Mgr. Erika Heráková Novotná, Orechová 401/7, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku 
na Orechovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo  
D 2/7/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

3. PS – MOS, s.r.o., Lúčna 2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/7/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

4. Spoločenstvo vlastníkov bytov „SVB P. J. Šafárika 377 Šaľa“ – žiadosť o prenájom 
pozemku pred bytovým domom súpisné číslo 377 na ulici P. J. Šafárika v Šali  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/7/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici  
v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alžbetu Hadnaďovú, bytom 
Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 5/7/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Ul. P. J. Šafárika  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Matúša Matulu a Ivanu Vríčanovú - 
materiál číslo D 6/7/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
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7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul.  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Agátu Ziliziovú, bytom Gagarinova 
445/17, Šaľa - materiál číslo D 7/7/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod nebytového priestoru č. 4 na 
poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 
940 01  Nové Zámky - materiál číslo D 8/7/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov – časť parcely 
registra C KN číslo 1330/1, číslo 2879/6 a číslo 2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú 
súčasťou záhrady a vstupu do garáže pri rodinnom dome súpisné číslo 705 na Sadovej 
ulici, za pozemok KN E číslo 1766/2 pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, vo 
vlastníctve Tibora Sedláka, ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 9/7/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť  
o zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia 
stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“ - materiál číslo D 10/7/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

11. GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda – ponuka na 
odkúpenie stavebného objektu verejného osvetlenia SO-220 a stavebného objektu SO 
200 Verejné komunikácie a parkoviská, vybudované v rámci stavby Polyfunkčný 
bytový dom PANORAMA - materiál číslo D 11/7/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
 

E. Personálne záležitosti 
1. Voľba členov komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo E 1/7/2019  

predkladá Ing. Tibor Baran, predseda komisie  
 

F. Právne záležitosti 
1. Zmluva o dielo č. 448/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy bytového domu 

na V. Šrobára 9, 11 v Šali“ - materiál číslo F 1/7/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

2. Zmluva o dielo č. 493/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy objektu bývalej 
MŠ Palárika 396/3 v Šali“ - materiál číslo F 2/7/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

3. Kúpne zmluvy č. 436/2019, 437/2019 a 438/2019 – Nákup vybavenia (interiérové 
vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika) pre 4 učebne na 3 ZŠ - materiál 
číslo F 3/7/2019 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 
 

G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 
 
Nie sú predmetom rokovania. 
 
Časť IV. Ukončenie 
 



4 
 

Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Róbert Tölgyesi 
členovia: Ing. Róbert Andráši, JUDr. Anna Torišková 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Voľba volebnej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie volebnej komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Marián Krištof 
členovia: Bc. Dominika Jarošová, Ing. Tomáš Mészáros 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú 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: Mgr. Mária Farkašová a Ing. Gabriela Lacková.    
Hlasovanie: 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že overovatelia zápisnice zo 6. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva konaného 22. 08. 2019, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť 
zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky. 
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Bc. Veronika Jarošová.  
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ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie podali poslanci: Ing. Gabriela Lacková, Marek Molnár, Miloš Rehák, 
JUDr. Anna Torišková.  
 
Ústnu interpeláciu podali poslanci: 
 
RSDr. Peter Gomboš 
- navrhujem umiestniť dve svetelné signalizácie pre chodcov na križovatkách ulíc Kráľovská 

Agátová a ulíc Štúrová Hlboká pri pivárni Čibrik; dôvod je, že cesty v uvedenej lokalite sú 
dvojprúdové, počas celého dňa vysoko frekventované; cez cestu počas celého dňa 
prechádza približne 150 detí do školy, v ranných hodinách síce na ulici Štúrovej riadi 
dopravu mestský policajt, ale na ulici Kráľovskej nie; deti sú po vyučovaní pri prechode 
cez frekventovanú cestu sú odkázané na vlastnú šikovnosť; mám za to, že nie len deti, ale 
aj ostatná verejnosť, chodci či cyklisti, sú na týchto prechodoch pre chodcov ohrození; 
o tom, že mnohí vodiči motorových vozidiel tu nedodržujú rýchlosť niet pochýb; osadením 
svetelných signalizácií by sa zabránilo, resp. predišlo dopravným kolíziám a zvýšila by sa 
bezpečnosť obyvateľstva; celkové náklady podľa odhadov, ktoré som zisťoval, by bolo 
12 500 Eur na jednu takúto križovatku pre chodcov, spolu teda 25 tisíc Eur predpokladaná 
suma,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- písomne odpovieme,        
 
 
Ing. Peter Andráši 
- na minulom zastupiteľstve sme hovorili o tom, že ešte nemá mesto výsledky hospodárenia 

tenisových kurtov, že to ste nejak neboli schopní od nich získať, tak sa chcem spýtať, či ste 
to získali a ak ste to teda získali, rád by som to videl, to mi stačí na teraz nejaké hospodárenie 
písomne, 

- druhú vec, čo by som opäť apeloval, bude to mať asi súvis s rozpravou pri východiskách 
rozpočtu k smetiam, opäť by som apeloval k osadeniu kamier na tie najexponovanejšie 
miesta, to sme si hovorili aj na ekonomickej komisii, pretože to bude jedna z vecí, ktoré 
bude nutné urobiť aj kvôli tomu, aby sme tie náklady ustrážili,  

- ďalšia vec, v priebehu asi pol roka dvaja občania ma oslovili, že sa im stalo, že vyplatili 
exekúciu, je jedno či za smeti, alebo dane, to som už nezisťoval, ale keď došli na úrad po 
nejakom dlhšom čase, tak ešte im tá exekúcia svietila; chcem sa opýtať, kto nám pre mesto 
robí exekúcie, či máme jednu firmu, dve firmy, alebo ako to funguje, vlastne akým 
spôsobom, do akej doby, do akého času vypláca peniaze, či raz mesačne, alebo raz pol 
ročne, raz ročne, toto by ma zaujímalo, stačí mi to písomne,      

 
 
MUDr. Jozef Grell 
- ja by som sa chcel opýtať na búranisko kotolne CK 32, že v akom právnom stave to je, 

pretože viem, že sa tam nejako vypovedala zmluva tým, kto to mal dať do poriadku 
a v súčasnosti nevieme, čo sa s tým deje,   
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Ing. Marián Krištof 
- chcel by som poprosiť, na ulici Bilickej sú na štyroch miestach v dezolátnom stave 

chodníky, je to, keď sa ide smerom do mesta na ľavej strane; chcel by som poprosiť, ak by 
ešte zostali nejaké finančné prostriedky, keby sa tieto chodníky mohli opraviť, myslím si, 
že až taká veľká položka to nie je, ja som to dneska pozeral, jedná sa o pár metrov 
štvorcových,  

- chcel by som poprosiť p. primátor, ak by bolo možné, asi pred štyrmi rokmi som tu o tom 
hovoril, začnem troška z iného súdku; v tomto meste máme rozvoj športu medzi deťmi 
a dospelými myslím si, že v celkom dobrom stave; vyše 300 detí a dospelých hrá futbal, 
vyše 300 detí a dospelých hrá hádzanú muži aj ženy, robíme veľmi veľa športových 
bežeckých podujatí; jednoducho cítim potrebu, aby mesto minimálne jeden popr. dva 
prístroje defibrilátory zakúpilo nie len pre športovcov, ale aj pre bezpečnosť ľudí v Šali; 
navrhujem, ak na to budú finančné prostriedky, aby tieto defibrilátory boli umiestnené na 
mestskej polícii, kde potom jednotlivé kluby alebo združenia, ktoré budú organizovať 
športovú činnosť by si tento defibrilátor mohli požičať; nie je to taká veľká položka, keď 
by sa kúpili dva, je to do 4 500 Eur; takáto finančná položka by nemusela mesto zaťažiť, 
nakoniec povedzme si, nechcem byť ironický, na zvieratá v tomto meste ročne dávame 
oveľa viac ako je hodnota týchto dvoch defibrilátorov,           

  
 
Ing. Tomáš Mészáros 
- naviažem na kolegu v téme šport, chcel by som veľmi pekne poprosiť o úpravu otváracích 

hodín novo otvoreného skejt parku, resp. úpravu súkromného vyhradeného času,  
v ktorom nemá možnosť verejnosť tento novo otvorený skejt park navštíviť; momentálne 
je nastavená doba, ktorá je vyhradená a verejnosť ho nemá možnosť navštíviť; je od 16-tej 
do 20-tej; akákoľvek pracujúca občianka má pracovnú dobu cca do 16-tej a tým pádom 
nemá možnosť s dieťaťom, ktoré je do spomínaného športu zanietené navštíviť; ak by to 
bolo možné, tak posunúť tú dobu, príp. od 18-tej, aby sa tam tie deti mohli vyhrať,  

 
 
Ing. Tibor Baran 
- ja mám len dve otázky, ten radar na Kráľovskej ulici ten asi ukazuje stabilnú rýchlosť  

30 – 31 km, to by som poprosil, že kedy to bude nejakým spôsobom buď spojazdnené, alebo 
zdemontované, 

- ďalej by som sa chcel opýtať, na Vlčanskej ulici vpravo tam prepytuje dlhotrvajúca 
nedokončená novostavba, že v akom je toto štádiu a čo s tým bude ďalej,     

 
 
Mgr. Mária Farkašová 
- mám dve interpelácie, mám k nim aj fotky; k tej prvej vlastne preto, lebo toto je interpelácia, 

zrovna p. poslanci Krištof aj Gomboš interpelovali a tento prechod na Kráľovskej, cítila 
som potrebu, aby ste naozaj videli, aká je tam zlá situácia, tuto sprava široko ďaleko prechod 
nikde, zľava tak isto široko ďaleko prechod nikde; ten prechod možno bol pred letom 
natretý, ale to nemá vôbec žiadny význam tam znovu striekať prechod, lebo to sa za mesiac 
zoderie a tým, že ešte tam neboli poskytnuté informácie, že v akom to je stave, tak som si 
to dovolila znovu predniesť, lebo čas je taký, že už je jeseň, skoro sa stmieva, neskoro sa 
rozodnieva a hlavne o tie deti nám ide, sídlisko je z jednej aj z druhej strany, 

- pri druhej interpelácii mi ide o ulicu Feketeházyho, je to od začiatku až po koniec; tým, že 
tam máme pešiu zónu, otvorila sa tam ulica, stala sa veľmi frekventovanou či už pre autá, 
alebo chodcov; na tejto ulici som narátala 26 kontajnerov; neviem, aké má mesto 
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kompetencie, čo s tým môže robiť, tie kontajnery predpokladám, že patria tým 
spoločnostiam, ktoré sú tam, možno sa s tým dá niečo robiť; nejde len o to, ako to strašne 
vyzerá, že všetci, ktorí sú z iných miest musia tade prechádzať, je to strašne škaredá vizitka 
a my občania, čo tade prechádzame, je tam neuveriteľný zápach, strašne to tam smrdí, až 
do nemocničného parku tam cítiť tie odpady,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- len k tej prvej interpelácii, p. Gomboš hovoril o inom mieste na svetelnú signalizáciu, len 

pre upresnenie.       
 
 

ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/7/2019  
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- vyplynulo z toho niečo, čo sme v podstate tak rozmýšľali, alebo teda pred pol rokom som 

to vravel, že by sa poisťovalo spoločne, alebo s tým, že by bol aj mestský právnik pri tom, 
pri tej kontrole? 

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- nie, mestský právnik nie,    
 
Ing. Peter Andráši 
- lebo toho sme tak nejak žiadali, aby pomohol s tými zmluvami na základe tých skutočností, 

čo sa stali na ZŠ Bernolákovej, že im to jedna poisťovňa nepreplatila kvôli tomu, druhá 
kvôli inému a vyplynul z toho nejaký záver, že by sa tie zariadenia poisťovali nejak 
spoločne a robilo sa vôbec voľačo v tomto?  

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- nie, predmetom kontroly nebolo nejaké spoločné posudzovanie; tuto máte nejaký výsledok 

o tom ako v skutočnosti, čo je stav žiadúci, aký je stav skutkový; ten skutkový stav máte 
v správe uvedený a v prípade, ale oni sú samostatné právne subjekty, všetko toto, ako to 
majú urobené im vyplýva zo zákona, prípadne interného predpisu mesta, ktorý má zásady 
hospodárenia a nakladania s majetkom mesta a neviem presne akú škodovú udalosť máš 
teraz na mysli, lebo to ... (nedokončená veta),  

 
Ing. Peter Andráši 
- myslím si, že blesk a wifi zariadenie  a neviem čo bolo to druhé, 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- to bolo riešené s mestom, mestským úradom a tá udalosť bola aj vyriešená, už je doriešená; 

poistka je uzatvorená tak, ako je uzatvorená a nebolo plnenie,  
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Ing. Peter Andráši 
- čiže táto správa sa týkala len toho, majú mať poistné zmluvy, majú zmluvy,  
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- áno a čo im vyplýva zo zákona, čo je ich povinnosť majú a ako majú; správa nie je o tom, 

aby sme navrhli nejaké riešenie iné, ako je v súčasnosti; oni sú samostatné právne subjekty, 
oni musia vyjsť nejakou prípadne takouto požiadavkou,  

 
Mgr. Mária Farkašová 
- vidím, že niektoré školy majú uzatvorené úrazové poistenie zamestnanci, neviem, niektoré 

majú, niektoré nemajú, niektorí majú v takej výške, niektorí v onakej, nie je tam uvedený 
počet zamestnancov, takže sa v tom neviem zorientovať, že či je to málo, či je to veľa a teda 
čoho sa týka to úrazové poistenie, lebo teda viem, že zamestnávateľ má povinnosť platiť za 
zamestnanca aj úrazové poistenie, či toto je nad poistenie čoho konkrétne, či neviete,  

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- áno, informovali sme sa o tomto; predmetom poistenia bol hnuteľný nehnuteľný majetok; 

úrazové poistenie žiakov a zamestnancov majú všetky školy, to je potrebné povedať; 
v týchto niektorých tabuľkách, myslím že v dvoch prípadoch jednej materskej školy a ZŠ 
Bernolákova, čo je ZŠ s MŠ, nie je to v tabuľke uvedené, ale majú ho, majú ho všetky školy; 
toto sa týka úrazov detí, napr. na telesnej výchove, alebo podobne, keď sú v škole a škola 
je zodpovedná za toto, ak sa stane nejaká takáto škodová udalosť, takýto prípad, vždy je 
zodpovedná škola a bude musieť platiť to plnenie, ak si to rodič uplatní, 

 
Mgr. Mária Farkašová 
- ja som sa na zamestnancov pýtala, pri deťoch mi to je jasné,  
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- to je to isté, v pracovnej dobe keď sú v práci, všetky školy a školské zariadenia majú aj 

zamestnancov a tá výška sa vždy odráža od počtu, pri žiakoch aj pri zamestnancoch; je to 
úrazové poistenie v súvislosti pri výkone činnosti,  

 
Mgr. Mária Farkašová 
- hej, len ako zamestnávateľ, tiež práve kvôli tomuto platíme zamestnancovi úrazové 

poistenie; ďalšia otázka bola, ale asi ste už na ňu odpovedala p. Andrášimu, že čo vlastne 
s tou kontrolou ďalej, či mesto to bude nejako analyzovať a ja neviem čo bude ďalej, alebo 
či sa bude niečo diať s tým?  

 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- je to v podstate na vás na poslancoch, máte tú výsledok z kontroly; oni sú samostatné právne 

subjekty, robí sa všetko, aj poistenie v súlade so zákonom; zákon ukladá nehnuteľný 
majetok zriaďovateľovi, to je a hnuteľný majetok majú oni poistený; v podstate vidíte, sú 
to poisťovne rovnakého charakteru, zamerania, tam tá výška sa odvíja od hodnoty majetku,   

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

správu z kontroly uzatvorených poistných zmlúv v školách a školských zariadeniach, 
B. berie na vedomie  

správu z kontroly uzatvorených poistných zmlúv v školách a školských zariadeniach. 
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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. 
 
 
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/7/2019  
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: 20 
Za:  20 
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 06. 09. 2019 - materiál 

číslo A 3/7/2019  
Predložila Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- až som pochopil na komisii, víťaz je staronový na zber odpadu hej?  
 
Mgr. Margita Simighová 
- áno,  
 
Ing. Peter Andráši 
- a chcem sa spýtať, tak ako som sa pýtal pred asi rokmi, oni okrem nás, mesta Šaľa ešte 

nejaké iné mesto obsluhujú? dovtedy obsluhovali len Šaľu a nejaké dediny, v súčasnosti po 
nejakých 2 rokoch obsluhujú aj iné mesto?  

 
(nezrozumiteľný zvukový záznam) 
 
Ing. Peter Andráši 
- neviete, nepýtal sa nikto, čiže my sme ich najväčší partner zatiaľ, áno? 
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Mgr. Jozef Belický 
- nie sme, pretože obsluhujú aj priemyselné parky a zhruba 70 – 80 obcí,  
 
Ing. Peter Andráši 
- myslím ako miest, nie priemyselných parkov,  
 
(nezrozumiteľný zvukový záznam) 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo     

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 06. 09. 2019, 
B. berie na vedomie 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 06. 09. 2019. 
 
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 

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2019 - materiál číslo 

C 1/7/2019  
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča MsZ zobrať 
Monitorovaciu správu a hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2019 na vedomie.   
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2019, 
B. berie na vedomie 

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 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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2. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020 - materiál číslo C 2/7/2019  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- rozpočet mesta je základný finančný dokument, ktorým sa riadi celé hospodárenie tohto 

mesta; v zmysle internej smernice predkladáme návrh rozpočtu v troch častiach; v prvej 
časti sú to východiská a priority rozpočtu pre nasledujúci kalendárny rok, kde sa v tomto 
materiáli podrobnejšie venujeme jednak výsledkom hospodárenia, ktoré prechádzajú do 
príjmovej časti rozpočtu, výške podielových daní a návrhu priorít; na októbrovom MsZ 
v materiáli sa budeme podrobnejšie venovať východiskovej časti rozpočtu v jednotlivých 
programoch a finálny návrh rozpočtu pre rok 2020 bude predložený na novembrovom 
zasadnutí MsZ; materiál ste obdržali v písomnej podobe a hneď v dôvodovej správe 
uvádzame, že pri príprave tohto rozpočtu sme museli zohľadniť všetky prijaté legislatívne 
zmeny platné v SR v roku 2018, 2019 aj tie, ktoré sú avizované s platnosťou od  
01. 01. 2020; tieto prijaté legislatívne zmeny majú vo veľkej miere veľmi zásadný vplyv na 
výdavkovú časť rozpočtu, ale dotýkajú sa aj vo veľmi zásadnej časti príjmovej časti 
rozpočtu; ide tu hlavne o legislatívne zmeny, ktoré sa týkajú v zákone o dani z príjmov, kde 
boli schválené rekreačné poukazy, 13. a 14. plat pre zamestnancov a v neposlednej miere aj 
zvýšenie výšky odpočítateľnej položky, z ktorej sa nebudú platiť daň z príjmu, ktoré sa 
vlastne premietnu do toho, že príjem z podielových daní bude o toľkoto nižší; na výdavkovú 
časť rozpočtu budú mať vplyv aj ďalšie časti a to je zabezpečenie zimnej údržby na 
všetkých chodníkoch v meste, zvyšovanie platov zamestnancov verejnej správy o 10 %, 
zvýšenie príspevkov a príplatkov na nočných zmenách (toto sa týka zamestnancov  
v sociálnych oblastiach) no a v neposlednej rade sú to legislatívne zmeny, čo sa týka 
v odpadovom hospodárstve, čiže poplatky za nakladanie za komunálny odpad; toto všetko 
sme museli zohľadniť a vzhľadom na to, že v tomto období inštitúcia finančnej politiky ešte 
nevie presne prognózovať vývoj daní pre budúci rok, museli sme sa odvinúť od veľmi 
zrelého odhadu, pretože toto upresnenie prichádza až na konci kalendárneho roka a preto 
v našom návrhu počítame z príjmov z podielových daní vo výške 9 500 000 Eur; vzhľadom 
k tomu, že teda sme boli opatrní pri nastavovaní tejto príjmovej časti rozpočtu, mesto musí 
na to, aby zabezpečilo chod v tej svojej štandardnej úrovni hľadať aj iné zdroje;  preto 
v tomto materiáli navrhujeme úpravu miestnych daní a poplatkov; tak, ako máte uvedené 
v materiáli, ide predovšetkým o miestne dane, daň z nehnuteľnosti, kde úroveň týchto 
poplatkov sa snažíme nastaviť cca do 30 %  a poplatok za komunálny odpad vzhľadom na 
tie legislatívne zmeny a hlavne teda čo veľmi vstupuje do toho, je poplatok za uloženie 
komunálneho odpadu, toto premietnuť do poplatku za komunálny odpad, ktorý zatiaľ 
navrhujeme navýšiť oproti doterajšiemu platnému o 7,50 Eur na osobu; ja by som chcela 
k tomuto ešte viac menej povedať, že vzhľadom na to, ako ste predchádzajúce materiály aj 
počuli, máme výsledok nového verejného obstarávania na zabezpečenie tejto služby;  
poplatok za komunálny odpad sa skladá jednak zo služby a z poplatku za uloženie, ktorej 
my tu interne hovoríme environmentálna daň; tento poplatok sme vysúťažili a znamená 
zvýšenie pre nás a teda aj nápor na rozpočet, zhruba o 250 tisíc Eur je vyšší a ročne to 
predstavuje ešte 160; pri návrhu, ktorý máte uvedený v materiáloch na osobu, mesto 
v tomto poplatku zohľadnilo v maximálnej možnej miere všetky náklady, ale aj napriek 
tomu skutočné náklady sú vyššie ako sa navrhuje tento poplatok; to znamená, že mesto ešte 
okrem tohto poplatku musí vo svojej výdavkovej časti zabezpečiť zhruba 160 tisíc Eur; toto 
je časť, čo sa týka miestnych daní a tohto príjmu; ďalšiu daň, ktorú mesto navrhuje zaviesť, 
je daň za rozvoj; je to daň, ktorá slúži na kapitálové výdavky pre mesto s tým, že akonáhle 
vznikajú nové rozvojové aktivity, stavby, mesto tieto finančné zdroje potom použije na 
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s tým súvisiace kapitálové výdavky; na základe týchto skutočností, keď sme si zhrnuli 
príjmovú časť rozpočtu a viac menej aj návrh na to, aby sme si dodatočne našli ďalšie 
zdroje, sme mohli k tomuto pripraviť návrh investičných akcií v tomto meste pre rok 2020; 
požiadavky vznikli tak z odborných komisií od poslancov, ktorí tlmočili názory občanov 
a tak samozrejme aj z našich škôl a školských zariadení, ale tieto priority nie je možné 
všetky obsiahnuť, tak tie, ktoré v tejto chvíli by eventuálne bolo možné ich pokryť z týchto 
príjmov, s ktorými počítame v roku 2020, máte uvedené v tabuľke na strane č. 8; v ďalšej 
tabuľke v tomto materiáli sú to požiadavky na investície, ktoré sa jednoducho v tejto chvíli 
nedostali do návrhu rozpočtu, pretože nie je možný ich zdroj krytia; na tieto investičné akcie 
ich mesto chce financovať z vlastných zdrojov, kde máte ich výšku uvedenú na strane 12, 
z cudzích zdrojov, teraz myslím investičné úvery a z grantov; pre rok 2020 je mestu známy 
zatiaľ jediný grant vo výške 800 tisíc Eur, zatiaľ iné výzvy nevyšli, alebo úspešnosť máme 
možno projekty v posudzovaní, čiže reálne počítame zatiaľ s týmito;  na to, aby sme 
zabezpečili tieto investície, mesto už tento rok malo schválený úver vo výške milión, ale 
počítame, že sa celý jednoducho nevyčerpá a suma 251 500 Eur prejde do budúceho roku; 
medzi prioritami, ako ste si určte prečítali, je aj rekonštrukcia Kultúrneho domu v Šali, kde 
sme získali nenávratné finančné zdroje, žiaľ len vo výške 800 tisíc Eur, reálne potrebujeme 
1 600 000 Eur na vonkajší plášť a proste zníženie energetickej náročnosti; toto mesto ak 
chce zrealizovať tento projekt, musí dofinancovať zo zdrojov iných, ako z grantových; buď 
to bude z vlastných zdrojov, alebo zo zdrojov komerčných, úverových, aj toto máte 
obsiahnuté v materiáli; ja by som si na záver tohto materiálu vám dovolila povedať, že 
mesto v rokoch 2015 a 2020, celkové investície, ktoré by boli schválené tak, ako 
navrhujeme, by dosiahlo na úrovni 24 129 790 Eur, pričom vlastné finančné zdroje by boli 
vo výške 6 072 475 Eur, cudzie zdroje (granty a dotácie) vo výške 8 038 700 Eur 
a komerčné úvery, ktoré bolo nutné na tento objem majetku prijať 3 420 615 Eur,  

 
Diskusia: 
 
Ing. Róbert Andráši – poslanecký návrh 
- rozpočet je najdôležitejší materiál mesta, preto naozaj mu treba venovať pozornosť a to sú 

priority rozpočtu, k výdavkovej časti vyjadrujem spokojnosť, lebo naozaj všetko, čo sa tam 
nachádza je naozaj potrebné urobiť, dokonca by som samozrejme pridal školstvu, ale 
nemám kde ani ja nájsť nejaký ďalší príjem, takže nedá sa, je tam naozaj to, čo je potrebné; 
v príjmovej časti, niektoré dane dávame naozaj na úroveň, ako majú iné mestá, ja som si to 
porovnával s inými mestami, tam je to v poriadku, ale ja mám najväčší problém s tým 
poplatkom za komunálny odpad, ktorý naozaj sa od iných miest odlišujeme, veď ma 
opravíte, keď sa mýlim, porovnával som si iné mestá; takže za takúto cenu, ktorú budeme 
teraz požadovať od občanov musíme naozaj ponúkať kvalitnú službu a nie naozaj ako teraz, 
neskorý vývoz, zabudnutie vývozu, jedno auto nefunkčné, fungujú len dve, kontajnery 
poškodené, často sú aj plné tie na separáty, že niekedy naozaj tí občania nemajú to kam 
dávať, to treba všetko napraviť  aj s takými opatreniami, ktoré sme tu už spomínali, dať aj 
kameru k váhe, kamery ku kontajnerovým stanovištiam; čo sa občanov týka, naozaj keď 
nepomáhala, my sme sa už dlhodobo snažili občanom hovoriť, že separujte, separujte, lebo 
ja tomuto všetkému rozumiem, prečo k týmto poplatkom dochádza, že ten štát nastavil 
ohľadne tej separácie, aby sme čo najviac separovali, keďže my máme tú separáciu na  
30 %, my máme tie poplatky za tonu uloženia vyššie, ale kebyže viacej separujeme, tak sa 
to zlepší, takže teraz keď občania vidia, že sa to dotkne ich peňaženiek, ja dúfam, že to 
separovanie bude lepšie, lebo často sú vyhadzované z tých separovaných do komunálneho 
odpadu, lebo stačí, že tam naozaj niektorí vynesú aj komunálny odpad a tú separáciu máme 
naozaj nízku; k tomuto dôvodu, keď som to aj ja náhodou zle vysvetlil, že prečo je to 
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zvyšovanie, tak určite aj na VMČ prišli občania, aj občan tam povedal, že je potrebné viacej 
to občanom vysvetliť, prečo k tomuto zvyšovaniu dochádza, že ani nemal nejako námietky, 
naozaj keď je potrebné, ale vidí aj on, že mnoho ľudí tomu ešte presne nerozumie, lebo 
nebola venovaná diskusia tomu vysvetľovaniu občanom až toľko tej energie, článkov, tak 
to by som chcel poprosiť; uznala to aj p. viceprimátorka, že toto bola dobrá pripomienka na 
VMČ a naozaj to treba viac občanom vysvetliť, 

- či už budú priority prijaté, alebo nie, tak ja by som rád podal tento poslanecký návrh, ktorý 
v oboch prípadoch bude mať opodstatnenie, alebo nie, ale ja by som sa rád spolupodieľal; 
navrhujem zriadenie pracovnej skupiny k tvorbe rozpočtu mesta Šaľa z predsedov komisií 
a výborov pri meste Šaľa a zamestnancov mestského úradu, ktorí tvoria rozpočet mesta 
Šaľa, ktorá sa k tvorbe rozpočtu bude stretávať,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- ja som vás chcela len upresniť, miera separovania je 37,5; napriek tomu sme v kategórii, že 

dnes pri poplatku za 27,50 Eur platíme za uloženie v tomto roku 8 Eur za tonu; v roku 2018 
pre vašu ilustráciu to bolo 5,04 Eur; v tomto roku je to 8 Eur za tonu uloženia; budúci rok 
očakávame 13, keď zostaneme v tejto kategórií separácie; na ďalší rok je to zo zákona  
22 Eur za tonu; čo sa týka výšky poplatkov, takisto pokiaľ sme zvažovali viac menej tento 
návrh, ktorý je v príjmovej časti, pretože dobre viete, že na októbrovom MsZ sa predkladá 
VZN, kde už sa presne hovorí o týchto číslach, výške poplatku, daň z nehnuteľnosti atď., 
tak už dnes v roku 2019 má mesto Hlohovec za komunálny odpad 34 Eur; ostatné mestá, 
s ktorými som hovorila musia vďaka týmto zmenám legislatívy v životnom prostredí 
a nakladaní s komunálnym odpadom musia zvýšiť tieto poplatky; tak, ako som sa s nimi 
rozprávala, je to v priemere o 4 Eurá na občana, ale je aj o 8 aj o 9, je to presne na tej 
ekonomike; vy do toho poplatku naozaj musíte zahrnúť službu za vývoz tohto zmesového 
odpadu nerozprávame sa o triedenom, pretože tento je mimo rozpočet, toto je zodpovednosť 
výrobcov obalov, tí riešia túto investíciu, ale musíte zber a odvoz týchto smetí, zber 
biologického odpadu, čistenie a samozrejme všetko; to čo som vám na začiatku rozprávala 
o tom, že mesto Šaľa takisto bude znášať nápor vo výdavkovej časti v podobe zvyšovania 
daní, zvyšovania poplatkov, toto isté je automaticky aj na strane dodávateľa, ktorý toto 
premietol do ceny a keď bol najlacnejší, my túto cenu sme akceptovali, lebo takto to hovorí 
zákon o verejnom obstarávaní a toto musíme samozrejme aj zahrnúť; v materiály to nemáte, 
ale na októbrovom zastupiteľstve to určite budete mať; celkové ročné náklady, ktoré 
očakávame na nakladanie s komunálnym odpadom, dosahujú milión, 

 
Miloš Rehák 
- ja mám len jednu obavu, aby to nemalo práve opačný efekt, že ľudia prestanú separovať 

a všetko pôjde do komunálneho odpadu,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- aj týmto smerom je možné sa naozaj uberať, ale na druhej strane, ako hovoril tvoj kolega 

predtým, práve naopak, tu musí byť tá propagácia a tých ľudí naozaj prijme k tomu, aby 
separovali;  pretože my, keby toto nastalo, sa dostaneme do úplného iného pásma triedenia 
výšky a tie poplatky, už len tie pôjdu neskutočne vysoko; sme v tom zlatom strede, verím, 
že sa dostaneme nad 40 %,  je to o niečo nižšie, ale toto by malo presne oveľa negatívnejší 
dopad na tých občanov, alebo na rozpočet mesta s tým, že my tak či tak sme tie poplatky 
museli zaplatiť, lebo tieto poplatky nie sú príjmom toho dodávateľa, tej služby, ale sú 
príjmom obcí a mesta, kde je tá skládka, kam sa náš odpad ukladá a sčasti odchádza do 
štátu,  
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Miloš Rehák 
- dobre, mám jeden návrh; bolo by dobré zabezpečiť kontajnery na separovaný odpad aj pre 

podnikateľov, aby mohli separovať a tým pádom sa môžeme dostať bez problémov na tých 
40% keď máme teraz tých 37,5 %, 

 
Ing. Edita Haládiková 
- k triedeniu od podnikateľských subjektov každý jeden právnický subjekt a fyzická osoba 

má zo zákona povinnosť odpady triediť; lenže tie odpady, ktoré oni triedia, tak nie sú 
komunálne odpady, ale odpady z obalov; tzn., že my ich ani nevieme zaradiť ako 
komunálne odpady a tá povinnosť je na nich, nie na nás a jednoducho organizácia 
zodpovednosti výrobcov, ktorá financuje triedený zber na obciach, tak financuje iba 
triedenie komunálnych odpadov, ale nie triedenie odpadov, ktoré pochádzajú od 
podnikateľských subjektov; tam by mala nastúpiť nejaká kontrola zo štátu, pretože tam my 
ani nemáme právo kontroly u nich, či robia, alebo nerobia; tie obaly, ktoré u nich vznikajú, 
tak by mali ísť iným režimom,  

 
Miloš Rehák 
- takže oni budú produkovať stále kopec komunálneho odpadu týmto pádom, 
 
Ing. Edita Haládiková 
- viete, ak si nevstúpia do svedomia, tak áno, niektorým, ktorým to vieme vysvetliť, tak už to 

riešia inak, chodíme do terénu, rozprávame sa, ale naozaj som na to sama, tých 
podnikateľských subjektov je tu veľa, kontaktujeme ich v rámci nášho pracovného času, 
keď chodíme do terénu a v niektorých podnikateľských subjektoch sa tento stav podstatne 
zlepšil; ešte k tomu, čo ste p. Rehák hovoril, že ak sa nebude triediť, tak nám to poercento 
sa nám zníži a zvýši sa nám množstvo komunálneho odpadu a treba si uvedomiť, že platíme 
len za zmesový komunálny odpad, nie za triedené zložky; triedené zložky sú financované 
z iných zdrojov, na ktoré neplatí obyvateľ nič,  

 
Miloš Rehák 
- mne to je jasné, len aby to nemalo fakt opačne, že zase sa bude všetko likvidovať; alebo je 

tu ešte možnosť, že by sa vyvážal komunálny odpad raz za dva týždne tak, ako to ľudia 
potrebujú, že nie každý týždeň; keď vám niekto nahlási, že potrebuje raz za dva týždne, tak 
sa mu vyvezie raz za dva týždne, toho komunálu by bolo menej,  

 
Ing. Edita Haládiková 
- musia sa nastaviť nejaké pravidlá; zatiaľ je to takto a máme od niektorých obyvateľov aj 

také požiadavky, že je to málo jedenkrát, takže sú názory aj dvakrát týždenne a sú názory 
aj raz za 2 týždne; naozaj je to potom na tom, ako to všeobecne záväzné nariadenie 
prijmeme, ale zatiaľ je nastavená aj zmluva tak, že musia vyviesť každý týždeň od 
rodinných domov, zo sídliska trikrát týždenne vyvážame a tam je to potrebné,          

 
Miloš Rehák 
- ešte jedna otázka, chodí niekto kontrolovať, keď sa váži ten odpad? 
 
Ing. Edita Haládiková 
- odpad sa neváži u nás, ten sa váži v Rišňovciach,  
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Miloš Rehák 
- ale či sem tam aspoň námatkovo, či je fakt vyprodukovaného toľko odpadu, koľko sa 

odnesie,  
 
Ing. Edita Haládiková 
- historicky to množstvo komunálneho odpadu, odkedy sem nastúpila firma ENVI-GEOS, 

tak to množstvo kleslo o nejakých 200 ton a drží sa zhruba na rovnakej úrovni; tie vážne 
lístky sú výstupom, ktoré sú podkladom k faktúre a sú nespochybniteľné,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- však ak neexistujú takéto poznatky, nakoniec sme mali tento istý problém s Marius  

Pedersenom ak existujú poznatky, že je to inak, treba ich oznámiť a niekto to určite vyšetrí 
tak, ako to vyšetril v prípade Mariusa Pedersena,  

- ja by som chcel povedať ešte tri veci skôr, než budeme pokračovať v diskusii; my sme 
mesto, kde 2/3 obyvateľov bývajú v bytových domoch; teda nie sme mestom, kde má 
väčšina ľudí postavený svoj rodinný dom, ale ľudia bývajú v činžiakoch, je to dôsledkom 
výstavby k Duslu Šaľa;  na sídliskách je jednoducho to separovanie najslabšie, pretože tie 
podmienky sú tam vytvorené tak, že vlastne anonymne tí ľudia nie sú nejako nútení do toho, 
aby separovali;  v rodinných domoch máme skvelé separovanie, každý ten hospodár, gazda 
separuje, ale v tých činžiakoch napriek tomu, že to je veľmi nízke, tak mám pocit, že sa to 
postupne zlepšuje, že tí ľudia naozaj začínajú tie smeti deliť; ako vyhrážky, že ak zvýšite 
smeti, prestaneme separovať, nie sú vyhrážkami pre nás; cena tejto služby spolu 
s poplatkami, ktoré boli zavedené ako nové poplatky v tomto štáte a my sme o nich 
nerozhodli, ale zaplatiť ich musíme, je takáto; my sa nerozhodujeme, že ak zavedieme 
vyššie poplatky za smeti, tak opravíme chodníky, to tak nie je; my v tejto cene máme 
zaplatenú len túto službu; táto služba obsahuje toľkoto a ešte aj tak k nej dokladáme nejaký 
peniaz;  ak k nej chceme dokladať viacej, je to naše rozhodnutie, veď je zodpovednosťou 
poslancov hlasovať o tom, aká bude finálna výška; my tu môžeme dnes vymyslieť inú 
sumu, nemá to byť 35 Eur, má to byť 32 Eur, alebo 28 Eur, ja by som navrhol 25 Eur kľudne, 
akurát tých zvyšných 10 Eur bude treba doložiť za každého občana a to môžeme doložiť 
len zo zvyšných peňazí, ktoré tento rozpočet obsahuje; pri tvorbe rozpočtu bude veľmi 
ťažké povedať, kde tieto peniaze vziať; toto nie je o tom, že chceme niečo navyše 
a zaťažíme občana rôznymi daňami, toľkoto tá služba stojí; ak sa rozhodne MsZ 
akýmkoľvek spôsobom, my toto budeme rešpektovať; len pri tvorbe rozpočtu, a môžeme 
urobiť 20 komisií, rozdelíme len nejaký balík peňazí; tento balík peňazí sa rozdelí na nejaké 
služby; ak máte nejaké návrhy, že čo treba obmedziť, ja som týmto návrhom otvorený tak, 
ako každý, ale my sme urobili to, že vyčíslili sme cenu tejto služby spolu so všetkými 
poplatkami, ktoré odvádzame štátu a obciam v podobe poplatku za uloženie a v podobe 
ďalších poplatkov, ktoré odvádzame štátu a s týmto sa budeme musieť jednoducho 
vysporiadať,  

- cena smetí dnes sa pohybuje na úrovni 27,50 Eur za rok; ja som obyvateľ činžiaku, bývam 
na Slnečnej ulici a na rozdiel od obyvateľa domu, ktorý časť odpadu uloží na 
kompostovisko, časť odpadu spáli, že má záhradnú pec, časť odpadu rozdrví, ja neviem ani 
spáliť, ani kompostovisko, ani rozdrviť; čiže u mňa ráno, ak si o šiestej vyfúkam nos, tak 
počnúc tým kapesníkom až do večera, niekto musí každú smeť zlikvidovať, niekto ju musí 
zobrať z toho smetiaku, musí ju odviezť a musí ju niekde uložiť; za toto ja ako občan mesta 
platím v tejto chvíli približne 0,07 Eur a očakáva sa, že budem platiť 0,095 Eur od nového 
roku denne; ak si dáme ruku na srdce, keď si sadnem dnes v kaviarni na námestí, nikto sa 
neopýta, prečo stojí káva 1,40 Eur; celkom kľudne si ju dá každý človek, ktorý prejde okolo, 
alebo mnohí; ja neberiem, že ľudia sú v ťažkej situácii, ale my sa rozprávame o 0,095 Eur 
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za to, že niekto tvoje smeti z toho dňa pozbiera, odnesie a niekde ich uloží; čiže toto si treba 
naozaj uvedomiť, my nerobíme nadprácu, že chceme získať viac peňazí; vôbec nie, my sme 
vyčíslili, koľko táto služba stojí, dnes smeti, ako už hovorila p. prednostka, idú hore; ja som 
telefonoval s primátorom Galanty, tam predkladajú návrh o 8 Eur hore; dnes každý musí 
dať tie smeti hore, pretože tie štátne poplatky nie je možné obísť, ktoré štát nariadil, čiže 
ako sa rozhodnete vy v zastupiteľstve a to nie dnes, ale pri rozpočte, no tak tak to bude; ja 
viem, že každý je pod tlakom, teraz v ohromnej diskusii o tomto, že či je to tak, alebo onak, 
v poriadku, ale však treba si vyhodnotiť tie argumenty, treba si povedať, že chceme za to 
zaplatiť zo spoločného, aby sme nezaťažili občana a nech je tá služba pre neho umelo 
zlacnená, pretože to je umelé zlacnenie, ako my to rešpektujeme; toľkoto som chcel povedať 
zo svojho pohľadu, len ja som obyvateľom nie rodinného domu; v rodinných domoch, 
v tejto cene má každý občan likvidáciu biologického odpadu, nehovorím žiadne tajomstvo; 
včera sme videli fotografiu zo Serede, 25 vriec biologického odpadu pred jedným jediným 
domom, ktoré odfotili; aj tu sú ľudia, ktorí vyložia von 8 vriec v sobotu ráno a očakáva, že 
mu budú odvezené, lenže my na štyri domy posielame jedno nákladné auto, ktoré tam odíde 
a tých smetí ho zbaví; toto všetko je v tej cene, čiže treba si naozaj povedať, že tá služba 
nie je hmatateľná, lebo keď si niečo kúpim, držím to v ruke, túto službu nedržím v ruke, ale 
faktom je, že mi poskytuje komfort, lebo neviem, kam by som tie smeti inak dával; dnes 
odídeš do obchodu, donesieš si za igelitku tovaru a do dvoch igelitiek nevieš spratať smeti, 
ktoré z toho vzniknú, úplné fyzikálne záhady, to hovorím v dobrom; treba si to naozaj 
premyslieť, ja nechcem byť násilný, ani nikto, že natlačme na občana, lebo znesie, to vôbec 
nie; toľkoto tá služba stojí, povedzme si, ako to budeme riešiť, ale podľa mňa je spravodlivé, 
aby každý jednoducho za tieto svoje smeti zaplatil,    

 
Ing. Róbert Andráši – faktická poznámka 
- tú komisiu navrhujem kvôli tomu, že aj ja potrebujem pre seba nejaké informácie, ktoré 

neviem zistiť, ako napríklad ZŤP keby sme dávali zľavu, o koľko by sa ten rozpočet znížil, 
ak by tam bola na tento komunálny odpad zľava pre ZŤP a ešte ďalšie veci, aby som naozaj 
pri rozhodovaní mal všetky informácie, ale sú to aj informácie, ktoré zaujímajú občanov, 
tak preto som sa chcel aj spolupodieľať na tomto,      

 
Mgr. Jozef Belický 
- ZŤP má aj teraz zľavu, ale to bude predmetom toho rokovania,  
 
Ing. Róbert Andráši  
- nemá,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- má, ale to je vedľajšie, to sa vydiskutuje pri tvorbe konkrétne aj rozpočtu, lebo dnes 

prejednávame len priority rozpočtu,  
 
Ing. Tomáš Mészáros – faktická poznámka 
- ja by som chcel len dva fakty uviesť; prvým je, že momentálne nastavená cena komunálneho 

odpadu v meste Galanta pre fyzickú osobu s trvalým, alebo prechodným pobytom za rok je 
v meste Galanta 19,96 Eur, čiže pri zvýšení 8 Eur sa dostanú na 28 Eur so zažmúreným 
okom,  

- druhým faktom je, ako spomenul aj p. Rehák, že akonáhle zvýšime túto sumu, tak ľudia 
prestanú separovať vo veľmi veľkej miere,  
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Mgr. Jozef Belický 
- ja nemám s týmto problém, Galanta zberá cez vlastné technické služby; my na budúce MsZ 

prinesieme, koľko dotuje Galanta technické služby, či my to dáme tam, alebo to dáme 
v tom, že občan bude platiť menej, tak to je principiálne jedno; garantujem ti, že v tejto 
chvíli tieto poplatky pre budúci rok z hľadiska budúcoročných, pretože my ich 
porovnávame s tohtoročnými, ale z hľadiska porovnania s budúcoročnými poplatkami 
predpokladám, že Šaľa nebude ničím výnimočná; v súvislosti s Galantou, my vieme, pod 
20 Eur sú teraz a prispievajú technickým službám, aby vôbec tieto služby vykonávali; či 
my to dáme z tohto vrecka, alebo z tohto, veď to je jedno, ja nie som proti,  

 
Ing. Tomáš Mészáros  
- ešte jedna vec, nebolo by vhodné tiež zriadiť technické služby mesta Šaľa? 
 
Mgr. Jozef Belický 
- aby sme ich tiež mohli dotovať? nakoniec prečo nie? nech sa páči, som otvorený aj takémuto 

návrhu,  
 
Ing. Peter Andráši 
- myslím si, že párkrát to tu už zaznelo, párkrát to aj tak nikto neurobil, chceli sme nejakú 

analýzu, ako by tie technické služby mohli finančne vyzerať; to len raz za čas to tu povieme, 
niekto mávne rukou, zas si to tu povieme ako dneska a potom čo ja viem ... (nedokončená 
veta),  

 
Mgr. Jozef Belický 
- mám vybrať materiál, ktorý bol predložený mestskému zastupiteľstvu ako analýza? 
 
Ing. Peter Andráši 
- no hej, ten dobrý materiál,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- mám vybrať ten materiál?  
 
Ing. Peter Andráši 
- ale ten dobrý materiál,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- tu bol taký materiál,  
 
Ing. Peter Andráši 
- bol tu dva roky? 
 
Mgr. Jozef Belický 
- áno,  
 
Ing. Peter Andráši 
- a ten návrh zaznel tak, tipnem, pred rokom, kde fakt už sme sa, že poďme sa už baviť o tých 

technických, že či to má zmysel, alebo nemá zmysel, aj z dôvodu toho, ako som sa pýtal 
v interpeláciách, že zas vyhrala tá ENVI-GEOS, druhá ponuka bola o koľko vyššia?  
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Ing. Edita Haládiková 
- 1  100 000 Eur na 5 rokov,  
 
Ing. Peter Andráši 
- oni tiež ponúkali, čiže jedna firma x, druhá 1 100 000 Eur,   
 
Ing. Edita Haládiková 
- o 1 100 000 Eur viac,  
 
Ing. Peter Andráši 
- za tú istú službu; ako mňa osobne, samozrejme nesúdim, neprejudikujem, napadne, že my 

necháme Šaľu vám a vy si zas robte niekde inde, lebo to je nenormálne; my sa pohybujeme, 
čo sa pohybujeme v nejakom podnikateľskom sektore, tak niekto predá za 100, niekto za 
90, niekto za 110, ale nie niekto za 100 a druhý za 150, lebo to nepredá čo sa toho týka; čiže 
na ten ENVI-GEOS by som si v tej chvíli ak to vyhrali, tak chcel som začať inak, ale už 
keď sme pri tých smetiach, kedysi ešte za bývalého primátora sme apelovali na to, aby bola 
na váhe kamera, aby to bol online prenos atď.; ten zberový dvor, alebo kde sa ukladajú 
kvázi ako ten separát, nazvime to, je taký, aký je; on je otvorený 24 hodín denne, niekedy 
26, sobota, nedeľa, kedy ako, to je bez kontroly; im to nemusí vadiť, tomu ENVI-GEOS-u, 
koľko vyzbierajú, toľko vyzbierajú; kto to tam donesie a nezaplatí, tam kamery musia byť 
online už od zajtra, lebo to sú prvé stovky ton ... (nedokončená veta),  

 
Ing. Edita Haládiková 
- sú tie kamery už v riešení, len zatiaľ ešte nie je jedna kamera namontovaná,  
 
Ing. Peter Andráši 
- to som hovoril samozrejme ešte za p. Alföldiho, že kamery tam musia byť,  
 
Ing. Edita Haládiková 
- ale ona tam bola,  
 
Ing. Peter Andráši 
- ja viem že tam bola, výsledok bol nulový,  
 
Ing. Edita Haládiková 
- nebol,  
 
Ing. Peter Andráši 
- ale to musí byť aj s obrazom aj so všetkým, bez debaty, 26 hodín denne, to je prvá vec; 

druhá vec, mali by byť kamery aj v autách, pretože tie autá, zas sú to len ľudia, hej a ja 
netvrdím, či sú to dobre platení ľudia, lebo veľa je aj o ľuďoch, niekedy to nie je ani 
o peniazoch, ale o ľuďoch, chytí, dá to do zmesového, nedá, teraz hovorím o pracovníkoch, 
on to vysype, jedno s druhým a zrazu je to komunál, veď on to neplatí; čiže kamery by som 
dal normálne natvrdo dodatkom k zmluve, nech si dajú normálne obrazové kamery 
v autách, rovno do toho, ako zberajú separáty z domov, normálne aby boli všetci na plátne, 
dačo tým ušetríme, to bez debaty; prikláňam sa aj k nápadu p. Reháka na tie domy, neviem 
ktorý občania chcú viackrát za týždeň, ja by som chcel dvakrát za mesiac; nehovorím, že to 
má byť od dnes, ale mohlo by sa o tom od roku 2021 uvažovať;  naozaj, kedysi bývali 
kartičky, možno je to trošku zložitejšie, auto tadiaľ ide, vynesie, vynesie, nevynesie, 
nevynesie, lebo tam určite majú aj nejaké fixné náklady, ale nemusí sa zastaviť, stihne to 
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skôr vyčistiť; neviem ako to je s autami, keď tu budú chodiť tie staré kraksne, ktoré tu 
chodili doteraz z toho ENVI-GEOS-u, tak to díki moc; napadá mi ešte jedna vec, nemali by 
behať po Komenského ulici, 

 
Ing. Edita Haládiková 
- nemali by behať veľké kontajnerové autá, ale keď tam vyvážajú autá, tak zberové tam musí 

ísť,  
 
Ing. Peter Andráši 
- autá určené na komunál by tam vôbec nemali behať, ako tam behajú; teraz čo sa týka tej 

separácie, ja by som sa tiež pohol radšej (nebudeme hovoriť o cene) aj k tým podnikateľom, 
možno by sa im mohlo povedať, že nedvihneme ti na budúci rok, ale kúp si kontajner; to sa 
dá skôr, pretože tí podnikatelia, my povedzme máme tak, že príde auto, naloží kartóny, 
pošle nám, koľko toho bolo, naloží fóliu, koľko toho bolo a takto to funguje; všade to nie 
je, nahádže sa to, mesto platí kopec zmesového odpadu z podnikateľských subjektov, to 
nehovorím v zlom, alebo v dobrom, ale je to tak; možno, keby tam ten kontajner mali, tak 
ponížime; bez debaty ako sme hovorili, x-krát tie kamery a žiaľ aj pokojne anonymných 
ohlasovateľov, keď tam niekto príde a vyloží tam zo 65. roku celú skriňu, celý sekretár, 
alebo neviem čo, on nepríde zo Šale, lebo v Šali už sekretáre nie sú, ale my to platíme; 
potom sa ľudia budú sťažovať na cenu, istým spôsobom právom, lebo ďalšia vec, čo treba 
spomenúť, keď tuto meníme položky rozpočtu, tam vždy zaznie to okrídlené „a z ktorej 
kapitoly to chceš vziať“, tá banda dá obedy zadarmo, dá dopravu zadarmo, dá príplatky 
zamestnancom, nočné denné, dá tam zvýšenie učiteľom, jedálne si vybavte sami, peniaze 
vám na to nedá, to sme tu všetci, ktorí vieme taký rozpočet spraviť, ale o tom nechcem ani 
hovoriť, takže povieme si desať, bude desať, papier znesie všetko; čiže peniaze, to tu bolo 
spomenuté; peniaze na to dajú, hej, ale oni sa nepýtajú, že z ktorej položky, takže kvôli 
tomu si myslím, že s tými smeťami by bolo veľmi opatrne robiť a možno tou osvetou, ale 
tých podnikateľov by som veľmi rýchlo navštívil všetkých a možno by som im ponúkol aj 
takúto alternatívu okrem tvrdej kontroly s kamerami,  

- k tomu rozvoju by som chcel povedať, ja by som navrhol do pléna, možno za tie bežné 
rodinné domy atď., lebo ten poplatok je teraz už tuším od desať? taký zákonný, ktorý je 
v zákone a je zmenený, bolo z 10 na 30 a teraz je? 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- bolo z 10 na 35 a teraz je 3 až 35,  
 
Ing. Peter Andráši 
- dobre, ja by som pokojne navrhol 5 za rodinné domy, tých 10 u podnikateľských subjektov 

je v pohode, ale v každom prípade obytné domy, činžiaky, tie by som veselo navrhoval za 
každé podlažie za celú plochu tú sumu; tam sa nenasťahuje štvorčlenná rodina, ale tam sa 
nasťahuje povedzme pätnásťkrát štvorčlenná rodina a mesto s tým bude mať samozrejme 
náklad, čo je ďalšia vec, to sme tu nespomínali, ale bolo tu že čistite chodníky, peniaze si 
nájdite,  

 
Peter Hlavatý 
- ja som sa tiež chcel spýtať k tej dani za rozvoj, je tam, že znížená výmera o 60 m2; to je 

vlastne pri stavbách na bývanie? 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- áno,  
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Peter Hlavatý 
- tak len tam sa to uplatňuje, čiže pri tých rodinných domoch stavebník nezaplatí za celú 

podlahovú plochu, ale je o 60 metrov znížená,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- pri každej stavbe, ospravedlňujem sa,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- to je zo zákona pri každej stavbe, 
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- tiež by som sa pozrel na výnimkovanie, ako moc by som až tak nevýnimkoval,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- to nie je výnimka, to je zo zákona, sa odčítava, 
 
Ing. Peter Andráši 
- jasné, ale 60 metrov sa odčítava z celej výmery? 
 
Ing. Jana Nitrayová 
- áno,  
 
Ing. Peter Andráši 
- aha, ja som to potom nepochopil, som myslel, že keď si niekto spraví maličký bungalov ... 

(nedokončená veta),  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- nie,  
 
Ing. Peter Andráši 
- o.k., pardon,  
 
Mgr. Mária Farkašová 
- ako to vidím ja, naozaj občania sa veľmi polepšili v tej separácii, samozrejme, že bolo tam 

niekoľko problémov, kedy videli, že sa tie kontajnery hádžu separované do komunálov, ale 
to neviem, bolo to asi v minulosti, keď sa vymenila tá firma, potom pribudli nejaké 
kontajnery atď., ale bolo to v priebehu tohto roka, takže ja si myslím, že možno nemohli 
dostatočne ukázať to, že ako veľmi sa zlepšili, pretože tie kontajnery, ja len čo sledujem 
naše sídlisko, je ich tam podstatne viac, ako ich tam bolo pred pol rokom a to sme naozaj 
chceli separovať, ale nebolo kam, pretože tie kontajnery na plasty boli tak plné, že keď to 
necháme vonku, tak to rozfúkne vietor a máme bordel na sídlisku, čiže aby ste zvážili aj 
toto, že naozaj občania chcú separovať, ale potrebovali by ešte trošku väčší priestor a to 
obdobie, pretože ja sa musím zastať aj p. poslanca Reháka, aj p. poslanca Mészárosa, 
pretože to nie je o tom, že sa vám ideme vyhrážať, že zvýšite daň a nebudeme separovať, 
to sú názory, ktoré počúvame od občanov; my sme poslanci, prichádzajú za nami s názormi, 
takže my len sprostredkovávame to, aký názor majú občania; pre mňa je to tiež ako, 
separujem, snažím sa separovať a zrazu príde že bum, zaplať o 7 Eur na osobu viac, no žiaľ 
tá reakcia je taká, že dokelu, načo som sa toľko snažila, dieťa vychovávam k separácii, 
kúpili sme si domov ešte ďalšie dva koše, čiže pre mňa tých 7 Eur je veľa; chápem to, že 
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ak to znížime, tak budeme musieť ísť do toho, že sa to bude v podstate ako keby doplácať, 
dopláca mesto na každý ten odvoz, ale neviem; možno by stálo za zváženie a analýzu, ako 
je to v ostatných mestách, lebo ja predpokladám, že všade sa dopláca, otázka je, ako sú 
bohaté tie mestá, ako si to môžu dovoliť, koľko môžu z toho rozpočtu a koľko nemôžu, 
takže za mňa toľko, 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- ja len k tým kontajnerom na separáty, máme to zmapované, budú sa dopĺňať, je to pravda 

to, že boli preplnené, aj ja bývam na sídlisku, tiež tam ľudia začali separovať, jednoducho 
tento stav bol; čiže teraz sa idú postupne dopĺňať, lebo jednoducho sme nevedeli, kto bude 
víťazom súťaže, teraz je to jasné a toto sa urobí; čo sa týka toho zmapovania, verte tomu, 
že už pri predkladaní tohto prvotného návrhu rozpočtu máme ako taký prehľad; tie 
konkrétne výšky poplatkov, toto vám bude určite predložené, ako to je v iných mestách; ja 
ako som to zisťovala, tak mestá sa na to pripravujú, lenže oni majú neskôr schvaľovanie 
rozpočtov, zvyčajne v decembri, čiže tie konkrétne čísla presne, s ktorými idú do 
zastupiteľstiev ešte nemali, ale určite o tom budete informovaní,  

 
Mgr. Mária Farkašová 
- ja len jednu vec som zabudla, že teda, aby sme mali na pamäti aj to, že nejaké ekonomické 

prognózy na budúci rok, všetci vieme, že sa hlási hospodárska recesia, čo je veľmi dôležitá 
informácia,  

 
Ing. Tibor Baran 
- zrejme problematika odpadov a daní tu už bola dostatočne rozvinutá, v rámci prípravy tohto 

prvého nástrelu rozpočtu na budúci rok boli aj komisie, aj výbory mestských častí 
požiadané, aby tiež predložili svoje priority aj v týchto rôznych investičných oblastiach; 
zhodou okolností aj ekonomická komisia sa tomuto venovala a v tých prioritách hlavne 
v rekonštrukciách alebo opravách ciest zahrnula viacero ulíc, pre ilustráciu poviem, je to 
otázka Jesenského, Šafárikovej vrátane aj riešenia statickej dopravy, je to otázka ulice 
Krátkej, je to otázka prepoja Jesenského s Vlčanskou, medzi školou a bývalým súdom 
a samozrejme je to otázka Pionierskej a  jediná Pionierska sa do toho zoznamu dostala; ja 
viem, že nároky sú vždy väčšie, ako sú možnosti, ale k tomuto problému možno pri ďalších 
etapách prípravy rozpočtu sa bude treba vrátiť a možno nájsť spôsoby, ako otipovať stav 
niektorých ciest a teda povedať, že teda priorita pre rok x je táto, pre rok plus jedna, plus 
dva táto, že aby to nebolo „sa vytipovalo“; nebudem ďalej pokračovať, len jednu vec chcem 
povedať, že v tejto etape samozrejme myslím si, že spracovatelia rozpočtu robili s najlepším 
vedomím a svedomím; otázka, ako to dokážeme vyšpikovať ďalej; jedna poznámka 
k odpadom, je realita, že niekto vyhral a tá služba nás čosi bude stáť; druhá realita, kde 
vôbec máme priestor, otázka separovať, separovať, separovať, nič viac; keď sa budeme 
baviť pri rozpočte na 20 s výhľadom 21 a 22, nebudeme sa stíhať diviť, že prečo pri tejto 
úrovni separácie zasa poskočíme o slušné peniaze, pokiaľ sa tu nič nezmení,  

 
Ing. Marián Krištof 
- je to ťažký materiál, priznávam, že jednak pri študovaní, ale potom pri zamýšľaní sa nad 

tým, sú naozaj pri tom aj emócie, hlavne keď človek má možnosť aj pozerať diskusie, ktoré 
sa niekedy anonymne, niekedy na facebooku hovoria o tom, čo poslanci MsZ v Šali na nás 
zase chystajú; myslím si, že prvoradý problém je ten, že štátny poslanci a politické strany 
hodili určitú negatívnu zodpovednosť na mestá a MsZ, ale OK poďme sa s tým popasovať; 
samozrejme kto je ten, ktorý si odnesie negatívum z toho, budú občania, pretože naozaj je 
nutné, aby k zvýšeniu daní prišlo ak chceme ten rozpočet mesta zachovať normálny 
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ak chceme, aby toto mesto tak, ako bolo za posledných 5 rokov dobre naštartované, išlo 
ďalej; chápem obavy ľudí, aj p. poslankyne, že tých 7 Eur za komunálny odpad je veľa, ale 
asi sa tomu neubránime, skôr sa prikláňam k názoru ako p. Andráši, že kamerový systém 
a kontrolovať tých ľudí, pretože naozaj podnikatelia sú anonymne vyčlenení, teda oni sú 
konkrétne daní na separovanie a platenie odpadu zo svojej podnikateľskej činnosti, ale už 
nie sú kontrolovaní, keď ten odpad vyhodia do mestského komunálneho odpadu, pretože to 
je preňho tá najlacnejšia záležitosť; takže bude to ťažké a jednoducho čokoľvek prijmeme 
a čokoľvek bude zvýšenie, tak nepadne to pozitívne na hlavy nás poslancov, ale jednoducho 
treba to tak zobrať, dane neboli zvyšované za 5 rokov, takže je to tak,  

- mal by som k materiálu aj otázky, nechcem zdržovať, samozrejme pozeral som si to 
zvyšovanie daní, čo sa týka príjmov z fyzických osôb je o 730 tisíc Eur daň z nehnuteľnosti 
o 290 tisíc Eur komunálny odpad, 120 pre fyzické, 50 pre právnické, tam vidím podľa mňa 
ten drive, v ktorých by sme mohli tie peniaze získať; je to veľké číslo, keď som si to dával 
dokopy, zhodou okolností som až dnes zaplatil všetky dane, ktoré som mal platiť, platil som 
188 Eur; keď si zoberiem všetky zvýšenia, ktoré budú je to lehce pod  
50 Eur o to zvýšenie; je to ročné zvýšenie 50 Eur; bývam v rodinnom dome, každý si musí 
zvážiť tých 50 Eur, či je veľa, či je málo; samozrejme za 50 Eur sa dá dneska kúpiť veľa, 
za 50 Eur sa dá kúpiť málo, ale ja hovorím, že tých 50 Eur áno dám, ak budem vidieť, že to 
mesto robí to pozitívne, ktoré má robiť, že sa tu nerobia čierne skládky, že to mesto odváža 
separovaný odpad z rodinných domov každý týždeň, že na jar a na jeseň sa robia 
kontajnerové zbery a skutočne dochádza k tomu, aby sa výška komunálneho odpadu 
znižovala; je to naozaj aj na nás, možno starších ľudí nepreonačíme a hodí do jedného vreca 
tak jablká, ako kartóny, ale hádam teda sa budeme sami zlepšovať; na druhej strane to je 
otázka aj mesta, aby dôsledne kontrolovala odvozy jednotlivých odpadných kontajnerov, 
pretože povedzme si, je plný kontajner so separovaným odpadom, niekto dôjde s vrecom, 
s plastami, nemá to kam hodiť, ponesie ho naspäť a počká týždeň doma? asi ho hodí tam, 
kde je voľné miesto; aj mesto vie prispieť jednak to, čo sme hovorili na začiatku kontrolou, 
už dneska je neskoro na ten kamerový systém, nakoniec na VMČ č. 1 sme sa bavili o tom 
s ľuďmi, ktorí prišli, že xkrát videli napr. galantskú značku, ktorá prišla a vyhodila odpad 
do našich kontajnerov, no tak nech si to ten Galanťan tam nechá; bez toho, aby sme nemali 
kamerový systém, ho nevypátrame, 

- prikláňam sa k p. poslancovi Andrášimu, čo sa týka sadzby za rozvoj, takisto by som nešiel 
do tých 3 Eur, ale zvýšil to, ja by som išiel kľudne aj do 6 Eur za začatý meter štvorcový, 
takže to je ďalší finančný  prínos pre našu kasu; čo sa týka tabuľky č. 8 na strane 12, na 
ktorú p. prednostka poukázala, moja otázka znie, polopodzemné kontajnery 200 tisíc Eur, 
čo je investícia ako priorita pre rok 2020, ale zároveň v investíciách, ktoré nie sú zaradené 
do priorít, je ďalších 100 tisíc; tak sa pýtam, že keď mi neprejde 200 tisíc, budem mať  
100 tisíc, či ako to je? 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- nie, čo sa týka zmeny systému polopodzemných kontajnerov na území mesta, je na viacero 

etáp; toto sme dali ako prvú etapu, pretože najväčší problém je v tom, že pri tejto výstavbe 
sú na miestach, kde aj podľa štúdie mali byť polopodzemné kontajnery sú inžinierske siete, 
ktoré neboli uložené a je dosť možné, že my stihneme urobiť iba časť v meste Šaľa, lebo 
Veča je už urobená iným systémom a teraz sa rozprávame o Šali, tak preto je to zatiaľ 
rozdelené takto,  
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Ing. Marián Krištof 
- aj sa pamätám, ako bola Veča robená, aj že bude obvod č. 2 robený, neskôr obvod č. 1, ja 

sa pýtam, že v prioritách je 200 tisíc za kontajnery a v neprioritách je 100 tisíc, toto chcem 
vedieť,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- lebo to je na tri splátky, to nie sú že nepriority, nedostala sa ďalšia časť, čiže miesto trikrát, 

dvakrát,  
 
Ing. Marián Krištof 
- čiže z jednej akcie urobíme len dve tretiny?  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- pôvodne požadoval správca, že 300 tisíc, ale je tam problém, tak iba 200,  
 
Ing. Marián Krištof 
- čiže urobíme nie za 300 tisíc, ale len za 200 tisíc,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- áno, menší rozsah,  
 
Ing. Marián Krištof 
- dobre, potom čo sa týka rekonštrukcia mestského kultúrneho strediska, v prioritách sú  

2 milióny, zase v investíciách pri nezaradených je 600 tisíc, čo predpokladám, je na interiér, 
alebo teda na vnútorné práce, pretože z tých 2 miliónov bolo 1 600 000 a toto je na vnútorné 
práce, ktoré majú byť, lenže potom bolo niekde hovorené o 1 milióne na vnútornú 
rekonštrukciu ... (nedokončená veta),  

 
Mgr. Jozef Belický 
- p. poslanec, jednoducho, 2 milióny reprezentuje rekonštrukcia fasády, strechy, 

pochôdznych plôch, z interiéru kinosálu, estrádnu sálu, vstup horný aj dolný; pre túto chvíľu 
nevieme za tie peniaze urobiť viacej; ak chceme dorobiť bábkovú sálu, kancelárie a šatne, 
tak je tam ešte 600 tisíc, ale pre túto chvíľu sme my od tohto upustili,  

 
Ing. Marián Krištof 
- a čo sa týka toho materiálu školstvo, požiadavky na investície do školstva sú nasledovné, 

suma sumárum 600 tisíc a pod tým je v tabuľke, vzhľadom na finančné možnosti 
navrhujeme do rozpočtu vyčleniť sumu 100 tisíc, čiže to je ono? 

 
Ing. Jana Nitrayová 
- to, čo je tam tým zvýrazneným písmom, tak to je priorita pre každú školu; keďže oni boli 

ozrejmený s tým, že jednoducho v tom rozpočte nie je toľko peňazí, tak toto zahŕňa,  
 
Ing. Marián Krištof 
- a to je tých 100 tisíc,  
 
Ing. Jana Nitrayová 
- áno, 100 tisíc niečo,  
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Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- mohol by som tvrdiť, že chcem faktickú na p. Krištofa, ale chcem niečo úplne iné; len sa 

chcem spýtať, má mesto nejakú právnu, alebo akúkoľvek legitímnu možnosť zverejňovať 
neplatičov za komunálny odpad? aj to je jedna z možností, ako do toho tlačiť,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- ja viem čo hovoríš, verejný pranier,  
 
Ing. Alena Kiácová 
- celkovo môžeme zverejňovať nedoplatky vo výške 160 Eur; neplatiči, ktorí majú 

nedoplatky nad 160 Eur, tak sa tento zoznam neplatičov môže zverejňovať,  
 
Ing. Peter Andráši 
- tak takých musí byť habadej,  
 
Ing. Alena Kiácová 
- to aj zverejňujeme,  
 
Ing. Peter Andráši 
- áno? a kde? ja som to napríklad na facebooku nikdy nevidel,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- prepáč, nezverejňujeme to na facebooku,  
 
Ing. Peter Andráši 
- to by bolo možno fajn, že občania aj kvôli týmto budete platiť možno viac, jednoduchá vec,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- my máme svoju stránku na zverejňovanie a tam sa to aj zverejňuje,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- keďže v diskusii odznel jeden poslanecký návrh, a to p. poslanca Andrášiho, kde navrhuje 

zriadenie pracovnej skupiny k tvorbe rozpočtu mesta Šaľa z predsedov komisií a výborov 
mestských častí pri meste Šaľa a zamestnancov mestského úradu, ktorí tvoria rozpočet 
mesta Šaľa, ktorá sa k tvorbe rozpočtu bude stretávať; dávam hlasovať o tomto návrhu, aby 
sa zriadila takáto skupina,    

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení: 
- navrhol zriadenie pracovnej skupiny k tvorbe rozpočtu mesta Šaľa z predsedov komisií 

a výborov mestských častí pri meste Šaľa a zamestnancov mestského úradu, ktorí tvoria 
rozpočet mesta Šaľa, ktorá sa k tvorbe rozpočtu bude stretávať.    

Prezentácia: 20 
Za:    14 
Proti:    2 
Zdržal sa:   4 
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho bol schválený.  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2020, 
B. odporúča 

1. pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2020 vychádzajúci z predložených východísk, 
2. zriadenie pracovnej skupiny k tvorbe rozpočtu mesta Šaľa z predsedov komisií  

a výborov mestských častí pri meste Šaľa a zamestnancov mestského úradu, ktorí tvoria 
rozpočet mesta Šaľa, ktorá sa k tvorbe rozpočtu bude stretávať. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  12 
Proti:    7 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných 

elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy č. 18409/2019-4210-36886- materiál číslo 
C 3/7/2019  

Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá dala odporúčacie 
stanovisko.  
 
Diskusia: 
 
Peter Hlavatý 
- ja sa chcem len spýtať, či sa uvažuje aj s ďalšími vybudovaniami týchto nabíjacích staníc 

a že tuto ide len o túto jednu konkrétnu?  
 
Ing. Eliška Vargová 
- áno, podľa výšky oprávnených výdavkov a parametrov, ktoré udáva výzva na tieto nabíjacie 

stanice, tak podľa prieskumu na nabíjacie stanice vychádzajú okolo 4 800 Eur a v rámci 
iných projektov, tak v rámci predstaničného priestoru uvažujeme určite o ďalších nabíjacích 
staniciach,   

 
MUDr. Jozef Grell 
- ja sa chcem opýtať, že ako vznikla táto lokalita, na základe čoho, kto to určuje, že tuto to 

bude najlepšie, lebo tam je pomerne hustá doprava a tam bude problém podľa mňa pri tej 
križovatke, to je pri kulturáku nie? že či to bude takto dobré,  

 
Ing. Eliška Vargová 
- ja som to aj písala v tom materiály, vychádzali sme z viacerých faktorov, no v centre mesta 

nemôžeme vyblokovať parkovacie miesta kým sa nabije to auto, ale pri tom kulturáku, keď 
niekto ide do kina, alebo na nejaké podujatie, tak si to môže nabiť a je to vlastne pri hlavnej 
ceste I/75, čiže aj keď si niekto plánuje cestu a zastávky v meste, tak si to vie rýchlejšie 
nájsť a nemusí kľučkovať po meste; takisto tie dve miesta by mali byť dlhodobo udržateľné, 
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lebo 5 rokov to musíme nechať, takže aj z tohto hľadiska; ešte jednu lokalitu sme zvažovali, 
tuto pri IMEC-u, ale z majetkového hľadiska sme to uprednostnili,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- kde?  
 
Ing. Eliška Vargová 
- pri IMEC-u je tiež parkovisko pri zastávke, ale to už nie je pri I/75, tak sme to dali radšej 

tam; keď si to zoberiete, pri TESCO parkovisku je vo Veči, pri predstaničnom plánujeme, 
takže niekde medzitým sme to chceli,  

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

návrh na predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne 
prístupných elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy č. 18409/2019-4210-36886, 

B. schvaľuje 
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu budovania verejne prístupných 

elektrických nabíjacích staníc v rámci výzvy č. 18409/2019-4210-36886 na projekt 
s názvom „Nová verejne prístupná elektrická nabíjacia stanica – Šaľa“; 

b) zabezpečenie finančných prostriedkov maximálneho celkového spolufinancovania 
projektu zo strany žiadateľa vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov t. j. vo 
výške 264 EUR; 

c) po získaní dotácie podpis zmluvy o poskytnutí dotácie a zabezpečenie realizácie 
projektu v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie; 

d) zabezpečenie ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného 
projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie 
v súlade s podmienkami poskytnutia dotácie. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Ján Garčár a Ing. Katarína Garčárová, bytom Gagarinova 446/19, Šaľa – prevod 

pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál 
číslo D 1/7/2019  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča prevod 
pozemku.  
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Diskusia:  
 
Miloš Rehák – procedurálny návrh 
- ja som chcel predložiť procedurálny návrh, aby sa spojili body 2, 3, 4, spolu predložiť 

a zvlášť hlasovať a body 5, 6, 7, 8 tak isto, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- o procedurálnom návrhu dávam hlasovať bez diskusie, takže p. poslanec navrhuje, aby sa 

prerokovali body 2, 3, 4 spoločne a potom 5, 6, 7, 8 tiež spoločne a aby sa hlasovalo 
o každom bode zvlášť,  

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Miloša Reháka v znení: 
- navrhol spoločne prerokovať materiály D2 – D4, D5 – D8 a hlasovať o nich samostatne. 
Prezentácia: 19 
Za:    16 
Proti:    1 
Zdržal sa:   2 
Procedurálny návrh Miloša Reháka bol schválený.  

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

prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní užívaného 
pozemku priľahlého ku záhrade v spoluvlastníctve žiadateľov za zníženú cenu; zámer 
prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli 
a webovej stránke mesta 11. septembra 2019,   

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod majetku mesta, pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, ako 
novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 663/93, zastavaná plocha a 
nádvorie o výmere 109 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ KN číslo 663/1, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 598 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, 
vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa 
na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou 
Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa 25. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym 
odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, za zníženú 
cenu 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 1199,00 Eur pre Jána Garčára a manželku  
Ing. Katarínu Garčárovú, trvale bytom Gagarinova 446/19, 927 01 Šaľa, do ich 
bezpodielového spoluvlastníctva manželov, v podiele 1/1. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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Predkladateľka predložila materiály D 2 – D 4: 
 
2. Mgr. Erika Heráková Novotná, Orechová 401/7, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku 

na Orechovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 2/7/2019  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
prenájom pozemku a preloženie kontajnerového stojiska. Komisia územného plánovania, 
výstavby  dopravy sa stotožňuje s návrhom mestského úradu.   
 

3. PS – MOS, s.r.o., Lúčna 2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa  
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/7/2019  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
prenájom pozemku. 
 

4. Spoločenstvo vlastníkov bytov „SVB P. J. Šafárika 377 Šaľa“ – žiadosť o prenájom 
pozemku pred bytovým domom súpisné číslo 377 na ulici P. J. Šafárika v Šali  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/7/2019  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
schváliť prenájom podľa predloženého znenia. 

 
Spoločná diskusia k materiálom D 2 – D 4: 
 
Peter Hlavatý – poslanecký návrh 
- ja by som chcel dať poslanecký návrh k materiálu D 2/7/2019, kde v písmene C. žiadam 

o vypustenie bodu 2, tzn. že to uznesenie by zostalo v tom znení ako je, len bez bodu č. 2,  
 
Ing. Róbert Andráši  
- chcem sa spýtať k materiálu D2, či tam prídeme o parkovacie miesto; ja som pochopil, že 

tam, kde sa preložia tie kontajnery, tak tam sa momentálne neparkuje, ale vlastne pred nimi 
mám pocit, že sa parkuje, tak v tomto chcem mať naozaj čisto, že či tam občania prídu 
o jedno, alebo dve parkovacie miesta, keď sa tieto kontajnery premiestnia,  

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- ja si myslím, že určite áno, lebo vlastne je tam vytvorený ten priestor na parkovanie, 

akonáhle sa to kontajnerové stojisko preloží,  
 
Ing. Peter Andráši 
- ja by som sa chcel opýtať k materiálu D3, ja som k materiálu nedostal fotografie, viackrát 

sa aj na ekonomickej komisii, aj na stretnutí hovorilo, že parkuje sa len zozadu, to si dotyční 
určite spomenú, že sa parkuje len zozadu, teda aspoň od tých činžiakov a ja sa teda pozerám 
aj na tú mapu, chodím tade okolo a parkuje sa aj spredu; ja sa len pýtam, či tam ide zásah 
do zelene, lebo tam má byť údajne nejaký chodník, alebo čo, aby to tam bolo pekné, bez 
striekačiek a neviem čo tam ešte bolo, či sa tam mieni spraviť prejazd pre autá, lebo parkuje 
sa aj spredu; celý čas sa tu tvrdilo, že sa parkuje len vzadu, ale parkuje sa aj vpredu; ako ja 
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s tým nemám problém, len či sa tam ide robiť aj nejaký prejazd pre autá, alebo ďalšie 
parkovacie miesta,  

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- tak o tom, že by tam mal byť prejazd pre autá, o tom neviem, to tvrdil, že nie, že zachová 

tie spevnené plochy ako sú, trošku samozrejme s rozšírením, aby mal dobrý vstup, ale on 
stále tvrdil, že tam sa aj tak parkuje, len vlastne ten priestor, na ktorom sa parkuje je rozbitý, 
čiže ho chce vymeniť za tú rozoberateľnú dlažbu,    

 
Ing. Peter Andráši 
- na tom priestore sa podľa mňa neparkuje, ktorý si on ide prenajať, ale môže sa, keď sa tam 

urobí parkovisko,  
- parkuje sa zozadu, čo nám bolo povedané, ale parkuje sa aj spredu; ideme prenajímať niečo 

zboku kde už nejaká spevnená plocha je, chodníček alebo čo ja viem čo, vy hovoríte 
o nejakom prístupe, prístup má aj tak spredu; pochybujem, že niekto mu príde jak zlezie 
dole z mosta pešo, že čo sa tam ide robiť, to by ma zaujímalo,  

 
RSDr. Peter Gomboš 
- ja by som chcel diskutovať k materiálu D2 o prenájom pozemku a vyčlenenie kontajnerov 

na ulici Orechová; vzhľadom na to, že v materiáloch máme stanovisko mestského úradu, 
ktoré je negatívne, vzhľadom k tomu, že aj v tejto lokalite v budúcom roku dôjde zmena 
systému zberu odpadov prostredníctvom polopodzemných kontajnerov, tzn., že táto lokalita 
bude riešená s tým, že navrhované tieto materiály, alebo lepšie povedané negatívne 
stanovisko mesta akceptujem; (poprosím fotografie) vzhľadom na polemiku sme včera 
skupina poslancov navštívili túto lokalitu, ako vidíte, to sú tam tie kontajnery pod orechom 
vľavo, kde teda majú byť oni premiestnené do tej druhej časti, smerom doprava od 
kontajnerov, kde sme zistili, že nie jedno, ale najmenej dve parkovacie miesta z toho baráku 
tam budú proste odobrané v čase, keď teda sa rieši generel, ako som hovoril aj 
polopodzemné kontajnery, riešime generel mesta, doprava, parkovanie v čase, keď 
hľadáme každé jedno možné pozitívne miesto na parkovanie, my dneska by sme mali 
odsúhlasiť opačný význam toho celého, že zoberieme dve miesta na parkovanie a čo sa týka 
týchto kontajnerov; v minulosti sa tento problém riešil, nakoľko bytovka z druhej strany 
nebola ohradená a tie kontajnery boli tam; oni sa potom presunuli na plochu, ktorú som pred 
chvíľou tam mal a riešil sa problém a našlo sa teda riešenie, že spravila sa spevnená plocha 
stojiska, ktoré tu vidíme a kontajnery konečne dostali nejakú tú svoju podobu, ktorú 
v krátkom čase tak či tak by sa malo toto miesto zrušiť; ďalší problém údajne bol vstup 
žiadateľov do svojej záhradky; keď vidíme smerom dozadu, je tam bránka 90 cm široká, 
akú majú všetky ostatné záhradky, ktoré sú tam; čiže logika hovorí, prečo, načo vytvoriť 
ďalší otvor do bránky a odňať kontajnery niekde mimo, zobrať dve parkovacie miesta 
v súčasnosti, keď my potrebujeme parkovanie, tak to si myslím, a mnohí možno ďalší, že 
nemá to logiku a znova začnú povedzme si otvorene nesváry medzi obyvateľmi danej 
lokality, oni totiž už aj sú; nemyslím a nepodporím takýto návrh ak teda vznikol, lebo toto 
je krok späť a nie krok dopredu; myslím si, že každý rozumne zmýšľajúci dôjde na to, že 
nebudeme predsa dávať kontajnery pod okná obyvateľov inej bytovky len pre jedného 
žiadateľa, ktorý sa práve teraz rozhodol o toto požiadať; myslím si, že to je nespravodlivé 
voči ostatným obyvateľom v tejto lokalite; verím, že tí, ktorí ste nemali možnosť za to sme 
sa snažili to odfotiť, aby ste si to mohli aspoň touto formou pozrieť a prehodnotiť svoje 
rozhodnutie pri hlasovaní,  
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Mgr. Mária Farkašová – faktická poznámka 
- ďakujem za fotky p. Gomboš, lebo z tejto fotky, ktorú sme dostali do podkladov, som si to 

nevedela nejako predstaviť; tzn., že ako keby z tej druhej strany toho pozemku sú tie dvierka 
a teraz sa jedná o urobenie ďalšieho vstupu z tej strany ako sú kontajnery?   

 
RSDr. Peter Gomboš  
- áno,  

 
Peter Hlavatý – faktická poznámka 
- ja som len chcel reagovať na p. Gomboša, že v prípade, že by zahlasoval za môj poslanecký 

návrh, tak táto časť jeho príspevku je vyriešená tým, že zmizne v bode C. bod 2,  
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- ja som sa tam bol pozrieť tiež, pochopil som to celé tak; on teda ten vstup má, ide cez hlavný 

a môže cez tú bránku; v prípade, že by si sused ohradil svoju záhradku, akože ju nemá jeho 
sused ohradenú, až som to dobre rozumel, je po vstupe; tak som to nejak dostal, tak som sa 
na to pozrel, teraz si tam môže behať koľko chce, pretože má voľný vstup; sused keď si 
spraví plot, je po vstupe, to je asi ten stav, ktorý je asi; samozrejme opakujem, teraz môže, 
na druhej strane, niekto hovoril, že za rok tam budeme tie kontajnery meniť asi, môže tam 
spraviť vstup, neviem, dobre len to som chcel,   

 
RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka 
- nie je to pravda, lebo tie dvierka, ktoré sú tam, sú vstupom do záhradky toho žiadateľa, nie 

je to susedove, ako tu bolo deklarované, sused má dokonca dve záhradky a dva vstupy 
dokonca, tak nemôže predsa byť, že jeden má dva vstupy a druhý nemá žiaden; je to práve 
tak oplotené, tie dvierka sú práve vstupom do záhradky žiadateľa,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- z diskusie vyplynul poslanecký návrh, p. Hlavatý navrhol v časti C. uznesenia vypustiť  

bod 2,  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Petra Hlavatého (k materiálu D 2/7/2019) v znení: 
- v predloženom návrhu na uznesenie navrhol v časti C. schvaľuje vypustiť bod 2.    
Prezentácia: 20 
Za:    16 
Proti:    2 
Zdržal sa:   2 
Poslanecký návrh Petra Hlavatého bol schválený.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 2/7/2019) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku na Orechovej 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 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do 
záhrady vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 11. septembra 2019,  
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C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného 
úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri C katastra nehnuteľností  
č. 594/69, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 25 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej 
cene 16,58 Eur/rok, na dobu neurčitú pre Mgr. Eriku Herákovú Novotnú, Orechová 401/7, 
Šaľa. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 3/7/2019) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku na ul. P. Pázmaňa 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 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu do 
objektu vo vlastníctve žiadateľa a úpravy zelene; zámer prenájmu pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 
11. septembra 2019,  

C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom  
Okresného úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely v registri E katastra 
nehnuteľností č. 138/3, ostatná plocha o výmere 24 m2; časť parcely č. 136, orná pôda 
o výmere 73 m2; časť parcely č. 138/4, ostatná plocha o výmere 70 m2; časť parcely  
č. 135/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 143 m2; časť parcely č. 134/1, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 1 m2; a na liste vlastníctva č. 1, časť parcely v registri  
C katastra nehnuteľností č. 2310/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, spolu  
321 m2, z toho 203 m2 ako spevnená plocha v cene 6,639 Eur/m2/rok a 118 m2 ako zeleň  
v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 1 425,95 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre  
PS – MOS, s.r.o., Lúčna 2, 927 05 Šaľa, IČO 36 542 911. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 4/7/2019) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku pred bytovým domom súpisné číslo 377 na ulici  
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P. J. Šafárika 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 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení rekonštrukcií 
schodísk, chodníkov a vo vybudovaní bezbariérových prístupov pre jednotlivé vchody, ako 
aj v starostlivosti o okolitú zeleň prislúchajúcu k bytovému domu; zámer prenájmu 
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej 
stránke mesta dňa 11. septembra 2019,  

C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom katastrálnym odborom Okresného 
úradu v Šali, na liste vlastníctva č. 1, časti parciel v registri „C“ katastra nehnuteľností  
č. 524/1 ostatná plocha a 588/1 zastavaná plocha a nádvorie, o výmere spolu 510 m2 v cene 
1,00 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Spoločenstvo vlastníkov bytov  „SVB P. J. Šafárika 377 
Šaľa“, so sídlom P. J. Šafárika 377/11, 927 01 Šaľa, IČO: 37 856 791. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Predkladateľka predložila materiály D 5 – D 8: 
 
5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici  

v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alžbetu Hadnaďovú, bytom 
Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa - materiál číslo D 5/7/2019  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča 
zverejniť zámer podľa predloženého návrhu.  

 
6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Ul. P. J. Šafárika 

v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Matúša Matulu a Ivanu Vríčanovú - 
materiál číslo D 6/7/2019  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
zverejnenie zámeru podľa predloženého návrhu.  

 
7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej 

ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Agátu Ziliziovú, bytom 
Gagarinova 445/17, Šaľa - materiál číslo D 7/7/2019  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
zverejnenie zámeru podľa predloženého návrhu.  
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8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod nebytového priestoru č. 4 na 
poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre spoločnosť DRAGSTOR HAS, s.r.o., 
Kukučínova 4, 940 01  Nové Zámky - materiál číslo D 8/7/2019  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
zverejnenie zámeru prevodu nebytového priestoru podľa predloženého návrhu.  

 
Do spoločnej diskusie sa neprihlásil žiadny z poslancov.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 5/7/2019) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Dózsovej ulici  
v Šali - Veči z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/55, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra  
„C“ KN číslo 3480/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve 
mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec  
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa geometrického plánu č. 54/2019  
vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného  
katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 16. 05. 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, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku na ulici Dózsovej v Šali - Veči, ako  novovytvorená 
parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 3480/55, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 5 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ KN číslo 3480/3, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 189 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1, podľa  geometrického plánu č. 54/2019 vyhotoveného spoločnosťou   
Geo Advice, s.r.o. dňa 12. 05. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného 
úradu v Šali pod číslom G1-221/2019 dňa 12. 05. 2019, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien, spočívajúceho vo vysporiadaní priľahlého pozemku k záhrade pri 
rodinnom dome vo vlastníctve žiadateľky v zníženej cene 11,00 Eur/m2, v celkovej cene 
55,00 Eur, pre Alžbetu Hadnaďovú, trvale bytom Dózsova 1604/29, 927 05 Šaľa,  
v podiele 1/1.  

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 6/7/2019) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 524/35, ostatná 
plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ KN číslo 524/1, ostatná 
plocha o výmere 9420 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym 
odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, 
podľa geometrického plánu č. 68/2019 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Geo 
Advice, s.r.o. dňa 10. 06. 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, 

C. schvaľuje 
 zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Ul. P. J. Šafárika v Šali, ako novovytvorená 
parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 524/35, ostatná plocha o výmere 23 m2, 
odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ KN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere  
9420 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného 
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického 
plánu č. 68/2019 vyhotoveného Geodetickou kanceláriou Geo Advice, s.r.o. dňa  
10. 06. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v zosúladení 
právneho a faktického stavu užívaného pozemku a v  korekcii geometrického tvaru 
pozemku v spoluvlastníctve žiadateľov za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j. v  celkovej  cene 
253,00 Eur, do podielového spoluvlastníctva Ing. Matúša Matulu, trvale bytom kpt. Jaroša 
1304/35, 927 01 Šaľa v podiele ½ k celku a Ivany Vríčanovej, trvale bytom Hollého 
1844/16, 927 05 Šaľa –Veča v podiele ½ k celku. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 7/7/2019) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Záhradníckej ul. v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, novovytvorené parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 663/91, zastavaná 
plocha a nádvorie o výmere 21 m2 a číslo 663/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
89 m2, odčlenené od pôvodnej parcely registra C KN číslo 663/1, zastavaná plocha  
a nádvorie o výmere 22 598 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym 
odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva  
č. 1, podľa geometrického plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, 
Topoľnica 250, dňa 25. 05. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného 
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úradu v Šali pod číslom G1-263/2019 dňa 05. 06. 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, 

C. schvaľuje 
 zverejnenie zámeru prevodu pozemku na Záhradníckej ul. v Šali, ako novovytvorené 

parcely registra C katastra nehnuteľností číslo 663/91, zastavaná plocha a nádvorie 
o výmere 21 m2 a číslo 663/92, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 89 m2, odčlenené od 
pôvodnej parcely registra C KN číslo 663/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
22 598 m2, ktorá je vo vlastníctve mesta Šaľa, vedenej katastrálnym odborom Okresného 
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa  geometrického 
plánu č. 36/2019 vyhotoveného geodetkou Natáliou Petríkovou, Topoľnica 250, dňa  
25. 05. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 
G1-263/2019 dňa 05. 06. 2019, z dôvodu hodného osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 
písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho 
vo vysporiadaní užívaného pozemku priľahlého ku záhrade v spoluvlastníctve žiadateľky 
za zníženú cenu 11,00 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 1210,00 Eur pre Agátu Ziliziovú, trvale 
bytom Gagarinova 445/17, 927 01 Šaľa,  v podiele 1/1. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 8/7/2019) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod nebytového priestoru č. 4 na poschodí 
vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa pre spoločnosť DRAGSTOR HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01  Nové Zámky, 

B. konštatuje, že 
nebytový priestor č. 4 nachádzajúci sa na poschodí vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 
na ulici Hollého v Šali, postavenej na parcele CKN č. 3080/18, spolu so spoluvlastníckym 
podielom na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a príslušenstve domu  
s.č. 1854/9 v podiele 7446/544827-tin, ako aj spoluvlastníckym podielom na pozemku 
CKN parcela č. 3080/18, zastavaná plocha a nádvoria o výmere 4348 m2 v podiele 
7446/544827, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne 
územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7012, sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale 
neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu nebytového priestoru č. 4 nachádzajúceho sa na poschodí 
vchodu B3 v budove COV s. č. 1854/9 na ulici Hollého v Šali, postavenej na parcele  
CKN č. 3080/18, spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach, spoločných 
zariadeniach a príslušenstve domu s. č. 1854/9 v podiele 7446/544827-tin, ako aj 
spoluvlastníckym podielom na pozemku CKN parcela č. 3080/18, zastavaná plocha 
a nádvoria o výmere 4348 m2 v podiele 7446/544827, vedený katastrálnym odborom 
Okresného úradu v Šali pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7012,  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona  
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č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, nakoľko ide o prípad hodný 
osobitného zreteľa spočívajúci v odpredaji nehnuteľnosti súčasnému nájomníkovi v kúpnej 
cene 32 500,00 EUR, uhradenej v troch rovnomerných splátkach splatných do  
12 kalendárnych mesiacov odo dňa účinnosti kúpnej zmluvy pre spoločnosť DRAGSTOR 
HAS, s.r.o., Kukučínova 4, 940 01 Nové Zámky. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov – časť parcely 

registra C KN číslo 1330/1, číslo 2879/6 a číslo 2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú 
súčasťou záhrady a vstupu do garáže pri rodinnom dome súpisné číslo 705 na Sadovej 
ulici, za pozemok KN E číslo 1766/2 pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, vo 
vlastníctve Tibora Sedláka, ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo 
D 9/7/2019  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Komisia územného plánovania, výstavby a dopravy nemá výhrady k uvedenej zámene. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neprijala uznesenie 
a odporúča MsZ stiahnuť materiál z rokovania. Ďalej by som chcela doplniť, že dnes sa zastavil 
na úrade p. Tibor Sedlák a doplnil svoju žiadosť o to, že nežiada finančné vyrovnanie rozdielov 
vo výmere a myslím si, že všetci ste dostali aj pred zasadnutím návrh zmeny tohto uznesenia, 
podľa doplnenia žiadosti p. Sedláka.    
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- dovoľte mi povedať pár slov, pretože ja som tiež býval na Sadovej ulici a takýto istý 

problém som mal, pretože ak idete z autobusového nádražia dole po tom chodníku, ktorý je 
tam na tej ulici vytvorený, tak v skutočnosti tam tie pozemky boli tak, že sa vlastne tá cesta 
vytvorila na úkor tých obyvateľov, ktorí tam mali parcely a proste jednoducho sa im to 
zobralo, vybudovala sa tam cesta a tým to končilo; čiže oni vlastne dneska môžu spraviť to, 
že celú ulicu zablokujú, dajú si tam rampu, alebo to zabetónujú celé, alebo tam spravia múr 
a tým pádom tam znemožnia prechod, 

 
JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- nemôžu,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- hovoríte p. doktorka, že nemôžu; videli ste vy už v niektorej reportáži, kde sa nevedeli 

dohodnúť o pozemkoch a jednoducho si tam naniesli, zatarasili a zablokovali prístup iným 
obyvateľom, ak to je majetok mesta?  

 
JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- videla som,  
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MUDr. Jozef Grell 
- ale ja som vás nevyžiadal teraz, aby ste mi odpovedala, 
- ak je to v takom duchu, ako je to tu napísané, tak ja nevidím, prečo by sme nevyšli 

obyvateľom v ústrety a vymenili parcelu za parcelu a tým to skončili, automaticky sa to 
stane mestským pozemkom; takisto aj moja parcela, ktorá bola, tak sa to vymenilo a stala 
sa mestským pozemkom a hotovo, ale na druhej strane vám poviem inú vec, že ak som si 
tam robil výkop, tak hneď úradník z mesta dobehol, že či som si žiadal na vlastnom 
pozemku robiť výkop nejaký; takže sa vás pýtam, či toto je normálne, pre obyvateľa to je 
iné ako pre mesto a pre verejnú správu? ja si myslím, že tu nevidím žiaden problém, prečo 
by sa to nemohlo vymeniť; tým pádom by sa to stalo majetkom mesta a hotovo, s tým 
skončiť,  

 
JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- ja by som len rada dovysvetľovala, v roku 2009 bol prijatý zákon o usporiadaní pozemkov 

pod cestami; videla som aj reportáže a čítala som aj judikáty najvyššieho súdu k tejto 
problematike, ktoré hovoria, áno môže sa zameniť, nie je to problém, ale ja sa na to pozerám 
z hľadiska hospodárenia s majetkom mesta a toto je vec, že my sme mu to ponúkli na 
odpredaj; on nám povedal, že jedine v prípade, ak to s ním zameníme; áno, môže sa 
zameniť, nemám s tým problém, ale v §4 je napísané zákona č. 66/2009 aj tie zatarasené 
pozemky tak skončili, že vzniká zo zákonné vecné bremeno pod telesami cesty, ktoré boli 
vybudované za socializmu a nie sú majetkovo-právne vysporiadané až do ukončenia 
komásácií v danom katastrálnom území; to znamená, že štát prevzal na seba zodpovednosť 
za majetkovo-právne dovysporiadanie ciest; máme veľmi veľa ciest nevysporiadaných a pre 
mňa to znamená, že jedného dňa tie pozemky pod cestami budeme mať vysporiadané; áno, 
my sme vlastníkom telesa tej cesty a áno, keď rozkopávate teleso cesty, ktorej vlastníkom 
je mesto, tak áno, máte za to rozkopanie zaplatiť, ja v tom nevidím problém,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- ale vy hovoríte o hruškách a ja o jablkách, to je úplne iné, 
 
JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- ja hovorím stále o tom istom,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- vy ste mi nerozumela, čo som povedal, strašne sa držíte určitej judikatúry, ja to chápem, 

ako právnička,  
 
JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- ja sa držím zákona,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- ale ja sa vás pýtam, sama ste pred chvíľou povedala, že nie je problém, keď sa dohodneme, 

že ich vymeníte, tak prečo nevyjsť v ústrety tomu človeku, obyvateľom a vymeníme ten 
pozemok, žiadne peniaze, mesto bude mať vysporiadaný pozemok a netreba čakať; štát je 
najjednoduchšie, prikážeme a občan rob,  

 
Róbert Tölgyesi 
- netreba to rozvíjať, je to na poslancoch,  
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JUDr. Ing. Margita Pekárová 
- ja som to povedala len na vysvetlenie, je vecou poslancov, ako rozhodnú,  
 
Ing. Peter Andráši 
- ďakujem, už všetko bolo vysvetlené,  
 
Ing. Tibor Baran 
- to isté len potvrdzujem, p. Sedlák ma oslovil pred obedom, ekonomická komisia 

rozhodovala tak ako rozhodovala, resp. nerozhodla nijak a tam bola sporná tá finančná 
kompenzácia; pokiaľ od tejto finančnej kompenzácie upustil, myslím si, že nie je problém,  

 
Róbert Tölgyesi 
- dávam hlasovať o návrhu na uznesenie, kde tento pán ponúka bezodplatne výmenu, jedna 

k jednej,  
 

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

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov – časť parcely registra C 
KN číslo 1330/1, číslo 2879/6 a číslo 2879/7, vo vlastníctve mesta, ktoré sú súčasťou 
záhrady a vstupu do garáže pri rodinnom dome súpisné číslo 705 na Sadovej ulici, za 
pozemok KN E číslo 1766/2 pod miestnou komunikáciou na Sadovej ulici, vo vlastníctve 
Tibora Sedláka, ako prípad hodný osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 1330/17, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2, odčlenená od pôvodnej  parcely registra  
„C“ katastra nehnuteľností číslo 1330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4022 m2, 
novovytvorená parcela registra „C“ katastra nehnuteľností číslo 2879/25, ostatná plocha  
a nádvorie o výmere 160 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ katastra 
nehnuteľností číslo 2879/6, ostatná plocha o výmere 2169 m2 a od pôvodnej parcely registra 
„C“ katastra nehnuteľností číslo 2879/7, ostatná  plocha o výmere 3337 m2, ktoré sú vo 
vlastníctve mesta Šaľa, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a 
katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spolu výmera 208 m2, podľa  
geometrického plánu č. 72/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa  
25. 06. 2019, úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 
330/2019 dňa 04. 07. 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; 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru zámeny pozemkov v k. ú. Šaľa  ako  prípad hodný osobitného zreteľa 
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, spočívajúci vo vysporiadaní majetkových vzťahov k užívanému pozemku ako 
časť záhrady a vstup do garáže pri rodinnom dome a pod miestnou komunikáciou na 
Sadovej ulici, nasledovne:  
1. vo vlastníctve mesta Šaľa 

pozemok, novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1330/17, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 48 m2 odčlenená od pôvodnej  parcely registra C 
KN číslo 1330/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 4022 m2, novovytvorená  
parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 2879/25, ostatná plocha a nádvorie 
o výmere 160 m2 odčlenená od pôvodnej parcely registra C KN číslo 2879/6, ostatná 
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plocha o výmere 2169 m2 a od pôvodnej parcely registra C KN číslo 2879/7, ostatná  
plocha o výmere 3337 m2, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre 
obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, spolu výmera 208 m2, podľa 
geometrického plánu č. 72/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 25. 
06. 2019, úradne overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 
330/2019 dňa 04. 07. 2019, hodnota pozemkov predstavuje 2288 Eur; 

2. vo vlastníctve Tibora Sedláka 
pozemok, novovytvorená parcela registra C katastra nehnuteľností číslo 1305/6, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 260 m2 od pôvodnej parcely registra E KN číslo 
1766/2, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 270 m2, vedený katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1412 
(nesúlad doterajšieho a nového stavu v právnom stave), podľa  geometrického plánu  
č. 72/2019 vyhotoveného spoločnosťou Geo Advice, s.r.o. dňa 25. 06. 2019, úradne 
overeného  katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali pod číslom 330/2019 dňa 04. 
07. 2019, hodnota pozemkov predstavuje 2860 Eur; 

hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných v ods. 1. a 2. časti C uznesenia  
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. 
 
 
10. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava – žiadosť o zriadenie 

vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta pre potreby umiestnenia stavby 
„Šaľa Komenského NN rozvody“ - materiál číslo D 10/7/2019  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neodporúča schváliť 
zriadenie vecného bremena v navrhovanom znení, odporúča MsZ schváliť zriadenie vecného 
bremena za jednorazovú odplatu tak, ako je navrhnuté v stanovisku MsÚ.   
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši  
- poprosil by som upresniť, o čom budeme hlasovať,  
 
Róbert Tölgyesi  
- návrh je napísaný, len myslíš teraz vyjadrenie ekonomickej komisie, že nesúhlasí? 
 
Ing. Peter Andráši  
- ekonomická komisia nesúhlasí s tým, ale môžeme my zahlasovať za poslanecký návrh, že 

to dáme rovno do odplaty?  
 
Róbert Tölgyesi  
- môžeš byť proti, ale nepadol žiadny poslanecký návrh,  
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Ing. Peter Andráši  
- môžem ho teraz dať, skôr ide o to, aby sme ten materiál vyriešili; akurát, či to nebude 

problém s tým, čo žiada žiadateľ, či s ním netreba najprv rokovať predtým; čiže môžem dať 
poslanecký návrh, že za odplatu,  

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- v podstate môže sa stať, že dáte poslanecký návrh, schváli sa to za odplatu, jemu sa to 

nebude páčiť a príde to ešte raz; keď to teraz neschválite, tak to môže prísť znova,      
 
Ing. Peter Andráši – poslanecký návrh 
- navrhujem, aby sa hlasovalo o odplatnom prevode v tej sume 458,90 Eur,  
 
Róbert Tölgyesi  
- dávam hlasovať o návrhu za jednorazovú odplatu vo výške 458,90 Eur, 

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení: 
- navrhol, aby sa hlasovalo o zriadení vecných bremien za jednorazovú odplatu vo výške 

458,90 Eur.    
Prezentácia: 20 
Za:    19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Ing. Petra Andrášiho bol schválený.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
 žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok vo vlastníctve mesta pre potreby 

umiestnenia stavby „Šaľa Komenského NN rozvody“, 
B. schvaľuje 

zriadenie časovo neobmedzených vecných bremien in personam na pozemok  
vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela E KN č. 311, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 
17107 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne 
územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266, spočívajúcich v práve zriadenia a uloženia 
elektroenergetických zariadení; v práve užívania, prevádzkovania, údržby, opráv, úprav, 
rekonštrukcií, modernizácií a akýchkoľvek iných stavebných úprav elektroenergetických 
zariadení a ich odstránení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v rozsahu, ktorý je stanovený 
Geometrickým plánom na zameranie vecného bremena č. 015/2019 zo dňa  
29. 04. 2019, vyhotoviteľ GeoLine, Ing. Roman Kiss, Petzwalova 545/15, 949 01 Nitra, 
úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 30. 05. 2019 pod  
č. G1-234/2019, za jednorazovú odplatu vo výške 458,90 EUR, v prospech spoločnosti 
Západoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 
36361518. 

 
Prezentácia: 20 
Za:    19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
11. GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská Streda – ponuka na 

odkúpenie stavebného objektu verejného osvetlenia SO-220 a stavebného objektu SO 
200 Verejné komunikácie a parkoviská, vybudované v rámci stavby Polyfunkčný 
bytový dom PANORAMA - materiál číslo D 11/7/2019  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť 
kúpu stavebných objektov tak, ako je nevrhnuté uznesenie.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- niekto skontroloval ten nedostatok, ktorý tam bol, niečo zasfaltovať, alebo voľačo tam bolo? 
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- teraz ktorý myslíte? tam ten chodník k COV?    
 
Ing. Peter Andráši 
- neviem čo, bolo nám predložené, že je tam niečo nedorobené, 
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- hej, komunikovali sme s nimi, vyzývali sme ich, tuším ten chodník už dorobili,  
  
Ing. Peter Andráši 
- tušíte, alebo je? 
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- nebola som tam teraz, ale tak sa mi zdá, že chodník bol urobený,  
 
Ing. Peter Andráši 
- dobre, keď nevieme presne,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- presne neviem, ale komunikovali sme s nimi a prisľúbili, že to urobia,  
 
Ing. Peter Andráši 
- áno, ale keď nevieme, či to je spravené,   
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- na 100 % to nemôžem tvrdiť,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

ponuku spoločnosti GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske námestie 1203, 929 01 Dunajská 
Streda na odkúpenie stavebného objektu verejného osvetlenia SO-220 a stavebného objektu 
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SO 200 Verejné komunikácie a parkoviská, vybudované v rámci stavby Polyfunkčný 
bytový dom PANORAMA, 

B. schvaľuje 
kúpu stavebného objektu verejného osvetlenia SO-220 a stavebného objektu SO 200 
verejné komunikácie a parkoviská, vybudované v rámci stavby Polyfunkčný bytový dom 
PANORAMA na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa, parcele registra „C“ KN  
č. 3080/210 a parcele registra „C“ KN č. 3080/212, vedených katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, 
za celkovú kúpnu cenu 1,- EUR od spoločnosti GP-OMEGA s.r.o., so sídlom Alžbetínske 
námestie 1203, 929 01  Dunajská Streda, IČO: 47599227. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  12 
Proti:    5 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Voľba členov komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa - materiál číslo E 1/7/2019  
Predložil Ing. Tibor Baran, predseda komisie  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- prosím predsedu volebnej komisie, pretože v zmysle rokovacieho poriadku predsedovia 

a členovia komisií sú volení tajným hlasovaním, na zvolenie je potrebná nadpolovičná 
väčšina hlasov prítomných poslancov, 

- vyhlasujem 5 minútovú prestávku na uskutočnenie voľby,    
 
Ing. Marián Krištof – predseda volebnej komisie 
- na zvolenie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných poslancov; v prípade, ak 

kandidáti nezískali nadpolovičný počet hlasov v prvom kole, pristúpi sa ihneď k druhému 
kolu volieb; v druhom kole volieb je zvolený kandidát, ktorý získa najväčší počet hlasov; 
v prípade rovnosti hlasov o zvolení kandidáta rozhodne žrebovanie, ktoré vykoná volebná 
komisia, 

- rozdaných bolo 21 hlasovacích lístkov, odovzdaných bolo 21 hlasovacích lístkov s danými 
výsledkami: 

- poslanci mestského zastupiteľstva: Ing. Štefan Bartošovič (20 hlasov) 
                                                               Róbert Tölgyesi (21 hlasov) 
                            JUDr. Anna Torišková (20 hlasov) 
- zástupcovia verejnosti: Bc. Andrej Holásek (7 hlasov) 
            Ing. Milica Kováčová Karlubíková (16 hlasov) 

        Ing. Jana Nitrayová (18 hlasov) 
        Mgr. Jozef Varsányi (16 hlasov)  

 
- to znamená, že z verejnosti boli zvolení p. Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Ing. Jana 

Nitrayová, Mgr. Jozef Varsányi; Bc. Andrej Holásek nebol zvolený,  
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Znenie prijatého uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

voľbu členov komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa,  
B. volí  

členov komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa: 
poslanci: Ing. Štefan Bartošovič, Róbert Tölgyesi, JUDr. Anna Torišková 
zástupcovia verejnosti: Ing. Milica Kováčová Karlubíková, Ing. Jana Nitrayová,  
                                      Mgr. Jozef Varsányi    

 
Mgr. Jozef Belický 
- prajem tejto komisii, aby sa jej podarilo vybrať kandidátov, ktorí budú hodní ocenení mesta 

a ktorí budú naozaj inšpiratívnymi ľuďmi najmä pre mladých ľudí tak, ako to každý rok 
zdôrazňujeme pri ocenení,  

- máme 17.00 hod., nasleduje vystúpenie verejnosti  
 
   
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Tomáš Alföldi 
- chcel by som sa verejne ospravedlniť p. primátorovi Belickému za nepravdivé výroky, ktoré 

som šíril na sociálnych sieťach, veľmi ma to mrzí, ospravedlňujem sa Vám za to,  
- v druhom rade som prišiel vyjadriť nesúhlas so zvýšením poplatku za komunálny odpad, 

z dôvodu, že nerozumiem, z akého dôvodu sú zvýšené; bolo uvedené, že ich chcete zvýšiť 
z dôvodu, že je nedostatok financií, musia sa zvyšovať dane, že sa budú zvyšovať platy 
zamestnancom a musí sa platiť za obedy, čiže naháňate peniaze; ja nesúhlasím so zvýšením 
poplatku za komunálne služby z dôvodu, že neponúkate inú protihodnotu;  zvýšite o 7 Eur, 
čo je skoro 30 % poplatok, ale neponúkate inú hodnotu, protihodnotu, že prečo; problém 
v meste je evidentne ako separovanie odpadu a celkovo odpad a vy chcete zvýšiť na 35 Eur, 
čo mi príde absurdné, pretože už je to prakticky druhá najvyššia suma na Slovensku pokiaľ 
sa nemýlim, už je len Bratislava, aj Nitra má 25 Eur; chcel by som navrhnúť, či by nebolo 
jednoduchšie riešiť to nejakou osvetou, že prečo ľudia neseparujú, prečo nevynášajú odpady 
tak, ako majú, prečo sú problémy so smetiakmi, či je problém, že ľudia nevedia, čo robiť so 
smeťami, alebo nemajú ich kam dávať, čiže v prvom rade by som chcel požiadať, či by 
nebolo jednoduchšie najprv spraviť nejakú osvetu, informovať občanov, že kam a ako majú 
separovať a prečo majú separovať; pokiaľ som dobre čítal, zvyšuje sa poplatok za ukladanie 
zmiešaného odpadu, tým pádom sú väčšie náklady pre mesto, tým pádom chcete väčšie 
peniaze, čiže to by mal byť ďalší dôvod informovať občanov, prečo sa zvyšuje ten poplatok; 
lenže vy chcete zvýšiť, pokiaľ sa nemýlim, poplatok, že chýbajú peniaze inde; ja by som 
navrhoval, aby sa najprv robila osveta a informovali občanov, že ako separovať, ako to 
zlepšiť, či je problém v občanoch, že nevedia čo, nejako ich to naučiť, pripomínať im to, 
donútiť ich, že musíte takto a takto separovať do týchto kontajnerov; v druhom rade by bolo, 
či sú zabezpečené od mesta priestory na separovanie, takisto, že prečo sú plné kontajnery; 
takisto ako tu odznelo, že mám plné vrece plastu, ale kontajner je plný, tak kam to hodím? 
hodím to do komunálneho, alebo opačne; tým pádom to je už zmiešaný a neseparuje sa 
a zvyšujú sa náklady pre mesto,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- ja som túto záležitosť včera pokladal za vybavenú, ale o to viac si vážim, že prídete sem 

a normálne zoči voči sa vieme stretnúť a povedať si, že chyba sa vloudila, ale vieme ju aj 
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napraviť; čo sa týka Vášho diskusného príspevku, chcem Vám povedať, že škoda, že ste tu 
nebol pri prejednávaní tohto bodu, pretože presne tieto otázky tu už dnes odzneli; len za 
seba, zvýšenie ceny smetí sa netýka žiadnej inej položky, nikam inam peniaze nepôjdu, ako 
na úhradu tejto služby; žiaľ, štát nám nariadil nové povinnosti na platenie, suma, ktorú Vy 
porovnávate s inými mestami je neporovnateľná z dvoch dôvodov; prvý je ten, že 
porovnávate tohtoročné poplatky s budúcoročnými a máme už informácie z mnohých 
miest, že sa budú zvyšovať poplatky, to len medzi nami, lebo už v Galante je predložený 
návrh o 8 Eur hore, v ďalších mestách v Hlohovci je už dnes 34 Eur a ešte majú tých peňazí 
málo; druhá vec, prečo je to neporovnateľné, lebo ja uvediem jeden taký príklad, že 
v Rišňovciach budú mať vždy nižší poplatok, pretože my im platíme za uloženie smetí na 
ich území, to znamená, že oni príjem, zo svojej skládky, ktorá je na ich území odčítavajú 
z toho, čo sú ich náklady na odpady, oni definitívne vždy budú mať nižšie náklady, ako my, 
lebo my platíme bohužiaľ nekresťanské peniaze pre budúci rok za to, aby sme na ich území 
uložili; veľmi dobre viete, že ukladanie sa potláča momentálne, že sa budú zvyšovať platby 
za to, aby sa proste neukladal postupne odpad, čiže toto je len na margo toho porovnania, 
že ako môžeme porovnať iné mesto; vieme, že návrh na zvýšenie má drvivá väčšina miest 
preto, lebo aj ich zastihnú poplatky a to, čo platia dnes, je porovnateľné s tým, čo platíme 
dnes u nás, aj v iných mestách; budúci rok to môžeme porovnať vtedy, keď budú schválené 
ceny pre budúci rok aj v iných mestách, lebo my rozprávame o poplatku pre budúci rok, to 
len na informáciu; napriek tomu, som veľmi rád, že ste s touto témou sem prišli, lebo dnes 
ste jediný z verejnosti, kto tu vystúpil s touto témou a viem, že je diskutovaná,  

 
Tomáš Alföldi 
- len dodám, ten poplatok už je teraz vyšší ako v iných mestách, ja som neporovnával dediny, 

alebo malé mestá, ja som povedal napr. krajské mesto Nitra, Banská Bystrica, Nové Zámky, 
to sú mestá, ktoré sú väčšie a majú nižšie poplatky; len samotná Nitra má teraz 25 Eur a my 
máme 28 Eur,     
 

Mgr. Jozef Belický 
- 27,50 máme teraz,  
 
Tomáš Alföldi 
- pardon,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- Nitra ide na 30 tiež a to majú na území skládku, to chcem tiež povedať, lebo aj to k tomu 

patrí, 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- v podstate tie odpovede budú na zvukovom zázname, čo sme tu diskutovali, prečo, začo, 

načo a koľko a hlavne k tej separácii, ale vrátim sa k prvému bodu; neviem, čo bolo 
predmetom sporu, ktorý vyústil do takéhoto ospravedlnenia, to som už teda dávno nevidel, 
ale máš môj obdiv teda,  

 
Peter Szalay 
- len k tej osvete, ľudia sme rôzni; väčšina z nás riadi auto, šoféruje, chodíme na preškolenie 

vodičov a mnohí z nás na stopke nezastavia, kým sa nič nestane, zatiaľ je dobre; to chcem 
aplikovať aj na tie smeti, som sa vyjadril, že pokiaľ tých, ktorí neseparujú, ale vyvážajú svoj 



45 
 

odpad na cudzie miesto nebudeme pokutovať, tak poriadok v tom nebude; samozrejme 
osveta je dôležitá a osveta sa robí hlavne u malých detí, aby s tým došli domov a všetci sa 
musíme tuto nastaviť na to, aby sme separovali, aby ten poplatok, čo už v živote nebude 
nižší, len sa zvyšovať bude dovtedy, kým sa neprehupneme na druhú stranu a budeme viacej 
separovať,    

 
Mgr. Jozef Belický 
- neodznel žiadny návrh z diskusie, ďakujem za vystúpenie a ešte raz, vážim si to, že ste sem 

prišli a že ste schopný tvárou tvár sa niekomu aj ospravedlniť, keď to úplne nevyjde, 
 
Tomáš Alföldi 
- ja som len chcel, že je to vlastne krok späť, to bude,  
 
MgA. Andrej Csillag 
- pamätník obetiam komunizmu v Šali som realizoval pred 10 rokmi na pamiatku obetiam 

zločinov komunizmu z titulov osláv blížiaceho sa 20. výročia Nežnej revolúcie; žiaľ, na 
realizáciu tohto veľkého pamätníka boli vyčlenené len obmedzené finančné prostriedky, 
ktoré mali byť etapovite navýšené v ďalších rokoch za účelom dokončenia pamätníka; teraz 
po 10 rokoch po jeho odhalení ako autor Pamätníka obetiam komunizmu v Šali, pokladám 
pamätník stále za nedokončený a táto skutočnosť vo vážnej miere znevažuje pietne miesto, 
ale aj obete, na počesť ktorých bol pamätník realizovaný; z tohto dôvodu žiadam 
o posúdenie uvedených nedostatkov pamätníka: 

- po hektickom odovzdaní Pamätníka obetiam komunizmu dňa 12. 11. 2009 bola sľúbená 
objednávka na realizáciu zostávajúcich nedokončených prác, ktoré mali byť realizované 
v priebehu ďalšieho obdobia,  

- objednávka na chýbajúce dokončujúce práce do dnešného dňa z neznámych dôvodov 
nebola vystavená; týmto vznikla situácia, že mesto síce disponuje azda najväčším 
pamätníkom obetiam komunizmu možno v Európe, ale z funkčného hľadiska je pamätník 
stále nedokončený, 

- som rád, že poukazovanie na chýbajúce prvky pamätníka a verejného priestranstva 
prichádza po 10 rokoch od mnohých občanov mesta Šaľa,  

- ako autor pamätníka si týmto plním svoju povinnosť verejne požiadať zástupcov mesta 
o hľadanie finančných zdrojov na realizáciu dokončovacích prác na pamätníku a priľahlom 
verejnom priestranstve,  

- navrhujem preto, aby sme spojili svoju vôľu a spoločne požadovali vyčleniť prostriedky na 
úctyhodné dokončenie okolia azda najväčšieho Pamätníka obetiam komunizmu v Európe; 
v mene ľudskej spolupatričnosti a verejne deklarovanej občianskej požiadavky navrhujem 
a žiadam doplniť rozpočet mesta o doteraz chýbajúce finančné prostriedky potrebné ku 
komplexnému dokončeniu Pamätníka obetiam komunizmu a priľahlých častí okolitého 
parku,  

- týmto vyzývam občanov mesta Šaľa, pána primátora, všetkých kompetentných pracovníkov 
mesta Šaľa, ako aj členov zastupiteľstva a kultúrnej komisie, aby morálne aj reálne 
podporili, alebo hľadali alternatívny postup dostupných foriem financovania z NSK  
resp. z rozpočtu mesta Šaľa,  

- prínos pre občiansku spoločnosť: dokončením chýbajúcich súčastí pamätníka si spoločne 
patrične uctíme pamiatku cca 100 000 000 ľudských obetí, ktoré si vyžiadali rôzne 
komunistické zriadenia a ich vojenské skupiny v rôznych častiach planéty Zem od roku 
1917-1989, 

- aby som pre ilustráciu povedal teda, o čo sa jedná, aby to nebolo také abstraktné, tak sa 
v podstate jedná o drobnosti, ktoré sa dajú aj reálne vyčísliť finančne; ide o to, že rozdiel 
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vo výške terénu pamätníka a napr. druhej strany pamätníka je 25 cm, čo je teda do očí 
bijúce, čiže terén by trebalo vyrovnať, navozením novej ornice  a na novo zatrávniť; jedná 
sa o 30-40 m3 ornice, ktorá by mala byť patrične urovnaná, zvalcovaná a zatrávnená, 

- na pravom konci pamätníka trčí a špatí asi 100x30x20 cm betónový základ nad zemou; 
tento betónový základ treba vysekať kompresorom, ako aj jeho ostatnú časť cca 100x40x30 
cm nachádzajúcu sa pod zemou, aby bolo možné aj zatrávnenie okolia,  

- cca 6 m vpravo od pamätníka na ploche cca 10 m2 sa nachádzajú spevnené plochy starého 
zvetralého betónu, ktorý by bolo treba odstrániť, pretože bude zavadzať budúcemu 
chodníku,    

- v pomyselnom strede polkruhu pamätníka malo byť pôvodne pietne nástupište, realizované 
z polkruhových cestných obrubníkov; horná hrana pietneho nástupišťa by bola približne na 
úrovni okolitého terénu; pietne nástupište lemované cestnými obrubníkmi vytvárajúcimi 
kruh by bolo vyplnené/osadené kruhovitou zámkovou dlažbou prírodnej betónovej sivej 
s prechodom do zemitej farby,  

- v strede na oceľovej ploche pamätníka by boli cca vo výške 1,7 m osadené oceľové konzoly 
určené na ukladanie pietnych vencov; takmer pri zemi terénu by boli osadené chránené 
stojany na umiestnenie sviečok a kahancov,  

- z hľadiska funkčnosti verejného priestoru by bolo dobré vybudovať chodník (pešiu 
komunikáciu) širky ca 1 m, alebo aspoň chodník z umelých šľapákov, ktorý by viedol 
priečne cez park a to na mieste kde je už desaťročia ľuďmi vychodený; dĺžka chodníka cca 
70bm spevnený chodníkovými obrubníkmi,  

- nasvietenie plochy pamätníka cca 9 ks LED reflektorov v rozostupoch cca 2 m od plochy 
pamätníka realizované zo samostatného prívodu elektriny a taktiež osvetlenie verejného 
priestranstva parku so zapustenými LED svietidlami priamo z telesa chodníka,  

- dosypanie jám a zatrávnenie plochy parku, kde by boli realizované práce na chodníku 
a vykonané iné práce okolo stredového nástupišťa a inde v parku,  

- preto si myslím, že je to vážnou výzvou pre dnešné obdobie, keď spomíname 30. výročie 
tzv. nežnej revolúcie, o ktorej si teda môžeme myslieť každý čo chceme, ale na druhej strane 
je neodškriepiteľných 100 000 000 ľudských obetí vražedného systému, ktorý zlyhal 
a nechal za sebou čierne stopy v dejinách a preto by som bol rád, keby ste sa tejto otázky 
nejakým spôsobom zhostili a nejakým spôsobom prispeli k nejakému konsenzu v rámci 
etapovitého plnenia finančného, alebo v rámci nejakých alternatívnych zdrojov 
dofinancovania, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- určite si to do pozornosti zoberie p. predseda komisie kultúry a cestovného ruchu, otváram 

diskusiu,  
 
Do diskusie sa neprihlásil žiadny z poslancov. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- verím, že tieto podnety budú predmetom rokovania tých, ktorí majú čo povedať k otázkam 

aj tohto pamätníku, aj úprav, ktoré tam p. Csillag ako autor tohto diela navrhuje.  
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F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Zmluva o dielo č. 448/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy bytového domu 

na V. Šrobára 9, 11 v Šali“  - materiál číslo F 1/7/2019  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

Zmluvu o dielo č. 448/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy bytového domu na 
V. Šrobára 9, 11 v Šali“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Oprava plochej strechy bytového domu na 

V. Šrobára 9, 11 v Šali“, 
b) Zmluvu o dielo č. 448/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy bytového domu 

na V. Šrobára 9, 11 v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom Pavel Kutak – IZOSTAP, 
Pribinovo námestie 6, 927 05 Šaľa, IČO: 30022258, IČ DPH: SK1020276510. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Zmluva o dielo č. 493/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy objektu bývalej 

MŠ Palárika 396/3 v Šali“- materiál číslo F 2/7/2019  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

Zmluvu o dielo č. 493/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy objektu bývalej  
MŠ Palárika 396/3 v Šali“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Oprava plochej strechy objektu bývalej  

MŠ Palárika 396/3 v Šali“, 
b) Zmluvu o dielo č. 493/2019 na realizáciu diela „Oprava plochej strechy objektu bývalej 

MŠ Palárika 396/3 v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom Pavel Kutak – IZOSTAP, 
Pribinovo nám. 6, 927 05 Šaľa, IČO: 30022258, IČ DPH: SK1020276510. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Kúpne zmluvy č. 436/2019, 437/2019 a 438/2019 – Nákup vybavenia (interiérové 

vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika) pre 4 učebne na 3 ZŠ - materiál 
číslo F 3/7/2019  

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  

kúpne zmluvy č. 436/2019, 437/2019 a 438/2019 – Nákup vybavenia (interiérové 
vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika) pre 4 učebne na 3 ZŠ, 

B. berie na vedomie   
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka na dodanie tovarov s názvom 

„Vybavenie nových učební na 3 ZŠ v Šali“, 
b) kúpne zmluvy č. 436/2019, 437/2019 a 438/2019 – Nákup vybavenia (interiérové 

vybavenie, didaktické pomôcky a výpočtová technika) pre 4 učebne na 3 ZŠ –  
uzavreté so spoločnosťou VINMONT s. r. o., č. d. 37, 925 91 Kráľová nad Váhom,  
IČO: 36846279,  

C. schvaľuje 
prevod hnuteľného majetku nadobudnutého v rámci projektov  
„Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa“ ITMS 302021K409  
„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 Kúpnych zmlúv č. 436/2019, 437/2019 a 438/2019 na dodanie tovarov 
a súvisiacich služieb do správy rozpočtových organizácií mesta Šaľa: 
- 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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Mgr. Jozef Belický 
- mám ešte pre vás nejaké informácie; pod vedením tímu, ktorý viedol autor Miroslav Demín 

bola vydaná k 30. výročiu nežnej revolúcie brožúra „Nežná revolúcia v Šali“, kde sú 
uvedené historické súvislosti, fotografie a jednoducho to, čo sa v Šali odohralo po  
17. novembri 1989; tento rok budeme sláviť okrúhle jubileum a preto aj ten príspevok 
Andreja Csillaga, autora tohto diela, sa sem jednoducho hodil, lebo táto diskusia bude 
prebiehať nielen v tomto období, ale aj pri tvorbe rozpočtu; táto brožúra je veľmi zaujímavá, 
vyšla v náklade 500 ks, dnes sme ju rozdali všetkým poslancom a ak máte nejaké návrhy, 
komu by sa mala distribuovať z nejakého dôvodu, budeme radi, keď sa o tieto návrhy s nami 
podelíte, 

- prišlo nám pozvanie z Báčskej Palanky, teda z mesta, ktoré sme sem pozvali, ktoré v rámci 
nášho hľadania kontaktov na nejakú družbu do Srbska, sa ozvalo; je to mesto, ktoré pôvodne 
bolo osídlené Slovákmi a patrí do regiónu Báčskeho Petrovca; toto pozvanie je na oslavy 
dňa oslobodenia dňa 20. 10. 2019, za účelom rozvoja prehĺbenia spolupráce; uvidíme, čo je 
predmetom, či už majú zmluvu, lebo systém uzatvárania nejakých zmlúv v Srbsku je úplne 
odlišný ako u nás, schvaľuje to štát a neviem, či do tohto štádia sa dostali, ak to bude 
aktuálne, budeme o tom informovať,  

- zmluva na dom kultúry, tzn. na príspevok vo výške takmer 800 tisíc Eur, ktorý máme 
odsúhlasený, ale sme do dnešného dňa neobdržali zmluvu, tak už elektronicky nám bola 
doručená a čakáme už len na jej fyzické doručenie, to bude tiež predmetom prerokovávania 
pri rozpočte, čo s týmito peniazmi, či zrealizujeme túto investíciu, alebo nie; 30. 09. 2019 
o 10.30 hod. bude slávnostné otvorenie ihriska MAJK, ktoré je vybudované vedľa zimnej 
ľadovej plochy, je to obrovská investícia, veľmi pekné ihrisko, má byť náučné; nie všetko 
sa podarilo dokončiť, pretože sme súčasťou projektu, v ktorom je 10 miest a v každom sa 
realizuje nejaká aktivita a keďže my sme jedny z prvých, ktorí to už majú hotové, tak ešte 
nejaké softvérové záležitosti tam neboli dotiahnuté, ale my už musíme odovzdať toto 
ihrisko, lebo tak sú viazané peniaze; pozývam vás všetkých do týchto priestorov.  
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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 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali v roku 2019.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
 
Mgr. Mária Farkašová 
 
 
 
 
Ing. Gabriela Lacková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                             
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 11. októbra 2019   


