
ZÁPISNICA 
z 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

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

 
ČASŤ I. 

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

 
 

Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, 
v súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom  
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského 
zastupiteľstva v Šali, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali  
č. 6/2011 – VIII. dňa 19. mája 2011 a nadobudol účinnosť dňa 27. mája 2011, v znení zmien  
a doplnkov rokovacieho poriadku, ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva 
v Šali č. 12/2011 – VII. dňa 8. decembra 2011 a nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2012, 
a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – XI. a nadobudli účinnosť dňa  
1. októbra 2012.  
 
Z dôvodu, že toto zasadnutie zastupiteľstva nebolo plánované a informatici t. č. zabezpečujú  
naplánované preinštalovanie a výmenu hardwaru v notebooku, na ktorom sa vykonáva mestské 
zastupiteľstvo a zvukový záznam, nebude z tohto zasadnutia k dispozícii zvukový záznam, 
a hlasovanie bude prebiehať zdvihnutím ruky. 
 
Mgr. Jozef Belický skonštatoval, že pri otvorení 10. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je prítomných 17 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa. 
 
Ospravedlnenie nahlásili poslanci: Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič,  
                                                        Ing. Marián Krištof, Ing. Gabriela Lacková 
Neskorší príchod nenahlásil žiadny z poslancov. 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta: 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Program zasadnutia bol schválený.  
 
 
Schválený program zasadnutia: 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

zápisnice a zapisovateliek 
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Časť II. Predkladané materiály 
 
C. Hospodárenie mesta 

1. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre mesto Prešov, ktorá 
bude použitá ako pomoc pri likvidácii následkov havárie - materiál číslo C 1/10/2019 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
     

D. Majetkové záležitosti 
1. Návrh na odpredaj SO 09.1 – NN prípojky vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

566168/577614, k bytovému domu na ulici Kráľovská, súpisné č. 2551, postaveného na 
parc. č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13 - materiál číslo D 1/10/2019 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

 
Časť III. Ukončenie 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Róbert Tölgyesi 
členovia: Ing. Tibor Baran, Ing. Ivan Kováč 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 17 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- zástupcovia primátora mesta  
- predseda návrhovej komisie 
- prednostka mestského úradu  
- hlavná kontrolórka mesta (ospravedlnená) 

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na overovateľov zápisnice nasledovne: Miloš Rehák a JUDr. Anna Torišková.    
Hlasovanie: 
Prezentácia: 17 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová  
a Bc. Veronika Jarošová.  
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ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre mesto Prešov, ktorá 

bude použitá ako pomoc pri likvidácii následkov havárie - materiál číslo C 1/10/2019  
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- toto je prejavom solidarity, toho že ako mestá vieme držať spolu a vieme pomôcť; okrem 

toho som už zaznamenal množstvo návrhov; každý môže učiniť, ako uzná za vhodné, 
podporiť mesto Prešov a jeho obyvateľov, cez transparentný účet, ktorý je zverejnený všade 
dostupne na internetových printových médiách; ja som tak už učinil, predpokladám že  
mnohí z vás, je to na rozhodnutí každého; my teraz hovoríme o tom, že mesto má vyjadriť 
nejakú formu solidarity a budem rád, keď takúto sumu odsúhlasíte; my sme z toho rozpočtu 
už vysporiadali, napriek tomu, že to nebola plánovaná vec, toto sa naplánovať ani nedá, ale 
jednoducho i v takomto termíne som rád, že sa s tým vieme vysporiadať.     

 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

návrh na poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta na rok 2019 pre mesto Prešov, ktorá bude 
použitá ako pomoc pri likvidácii následkov havárie, 

B. schvaľuje 
poskytnutie dotácie vo výške 3 000 EUR z rozpočtu mesta na rok 2019 pre mesto Prešov, 
ktorá bude použitá ako pomoc pri likvidácii následkov havárie. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Návrh na odpredaj SO 09.1 – NN prípojky vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 

566168/577614, k bytovému domu na ulici Kráľovská, súpisné č. 2551, postaveného na 
parc. č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13 - materiál číslo D 1/10/2019  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
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A. prerokovalo 
návrh na odpredaj SO 09.1 - NN prípojky vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 
566168/577614, k bytovému domu na ulici Kráľovská, súpisné č. 2551, postaveného na 
parc. č. 1971/10, 1971/11, 1971/12, 1971/13,  

B. schvaľuje 
predaj SO 09.1 - NN prípojky vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 566168/577614,  
k bytovému domu na ulici Kráľovská, súpisné č. 2551, postaveného na parc. č. 1971/10, 
1971/11, 1971/12, 1971/13, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa v C registri katastra nehnuteľností na liste vlastníctva  
č. 8881 v celkovej kúpnej cene 67,- EUR pre spoločnosť IC Holding, s.r.o., IČO: 
50 346 342, so sídlom Bratislavská 29, 917 02  Trnava. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 

ČASŤ III. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 10. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali v roku 2019.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 10. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní (hlasovalo sa 
zdvihnutím ruky). 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
Miloš Rehák 
 
JUDr. Anna Torišková 

 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                                                                                   
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 19. decembra 2019   
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