
ZÁPISNICA 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 23. októbra 2020 
 
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.  
 
Mgr. Jozef Belický skonštatoval, že pri otvorení 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je prítomných a registrovaných 15 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať 
a uznášať sa. 
 
Ospravedlnenie nahlásili poslanci: Ing. Peter Andráši, Ing. Tibor Baran,  Ing. Štefan Bartošovič, 
Ing. Ivan Kováč  
Neskorší príchod nenahlásil žiadny z poslancov. 
 
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta: 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
Schválený program zasadnutia: 
 
Časť I. 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

zápisnice a zapisovateliek 
 
Časť II. Predkladané materiály 
 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 

1. Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2020 – XXXI. zo dňa  
24. 09. 2020 - materiál číslo B 1/7/2020                                                                    
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 

 
Časť III. Ukončenie 
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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, Peter Hlavatý   
Hlasovanie:  
Prezentácia: 13 
Za:  13 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- zástupcovia primátora mesta  
- predseda návrhovej komisie 
- prednostka mestského úradu  
- hlavná kontrolórka mesta (ospravedlnená) 

 
Určenie overovateľov zápisnice  
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na overovateľov zápisnice nasledovne: Mgr. Mária Farkašová a Ing. Tomáš Mészáros.    
Hlasovanie: 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Bc. Veronika Jarošová.  
 
 

ČASŤ II. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 
1. Zmena uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2020 – XXXI. zo dňa  

24. 09. 2020 - materiál číslo B 1/7/2020  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referentka OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- my sme tam mali úradný posudok, úradný odhad, oni to zamietli a oni si stanovili svoju 

cenu a majú to tiež niečím podložené, alebo? 
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Mgr. Jozef Belický 
- áno, majú predpis na to, podľa ktorého majú postupovať; oni vo výnimočných prípadoch 

pri zohľadnení nejakých skutočností, ktoré žiaľ sa nás netýkajú, môžu postupovať podľa 
znaleckého posudku; toto nie je ten prípad; už nám dali oznámenie o tom, že nie, že musia 
postupovať podľa predpisu, preto musíme odsúhlasiť novú cenu,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- to je v poriadku, ale prečo to neoznámili hneď, keď nám ponúkli, že to máme odkúpené, 

mohli povedať, že podľa zákona takého a takého je cena taká a taká a koniec,   
 
Mgr. Jozef Belický 
- preto, lebo štátnej správe toto neponáhľa, na rozdiel od nás,  
 
Mgr. Mária Farkašová 
- môžete zopakovať ten dôvod, prečo sme sa museli kvôli tomu zísť extra?  
- sú tam termíny, ktoré horia, predpokladám,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- jednoznačne, vydanie stavebného povolenia je založené len na nájomnej zmluve, ktorú nám 

má podpísať, v prípade podpísania kúpnej zmluvy nám podpíšu nájomnú zmluvu do doby, 
kým zapíše kataster túto skutočnosť, nám vydajú nájomnú zmluvu, ktorá poslúži pre 
vydanie stavebného povolenia; my každý boží deň čakáme na vydanie stavebného 
povolenia, lebo priamo to ovplyvňuje termín, dokedy môžeme podať žiadosť na 
financovanie akcie za 5,7 milióna Eur a keďže tento termín fakt súri, museli sme sa zísť 
mimoriadne dnes, tak aby sme v pondelok vedeli všetky náležitosti splniť, aby sme mohli 
vydať stavebné povolenie, toto je dôvod,   

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

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2020 – XXXI. zo dňa 24. 09. 2020, 
B. schvaľuje  

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali č. 6/2020 – XXXI. zo dňa 24. 09. 2020 
ohľadom kúpnej ceny nasledovne: slovné spojenie „v celkovej kúpnej cene 6700,- EUR“ 
sa ruší a nahrádza sa slovným spojením: „v kúpnej cene 33,25 EUR/m2, čo pri celkovej 
výmere 333 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu 11 072,25 EUR.“   

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Hlasovanie neplatné z dôvodu nefunkčnosti hlasovacieho zariadenia. 
 
Opakované hlasovanie: 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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Mgr. Jozef Belický   
- chcem vás informovať o tom, že samospráva stojí pred zrealizovaním najväčšej akcie 

v dejinách Slovenska, ktorú si môžeme pamätať; žiadny iný plán na Slovensku neexistuje 
ako čeliť pandémii, toto je jediný, ktorý bol predstavený verejne a bez ohľadu na to, kto aké 
sympatie komu zdieľa, faktom je, že my vykonáme všetko, aby táto akcia a to plošné 
testovanie mohlo byť úspešné; dnes ráno, na základe informácií, ktoré máme a ktoré za 
posledné dni sa prekrývali plus mínus, tzn. najprv bolo niečo potvrdené, potom vyvrátené, 
ale z toho, čo sme dokázali pozbierať dnes ráno, sme sa zišli ako krízový štáb, stanovili sme 
úlohy, bude to náročné aj finančne, aj organizačne, aj personálne; musia sa nájsť ľudia, ktorí 
nastúpia ako administratíva do týchto tímov dobrovoľne, musia sa nájsť ľudia, ktorí 
nastúpia ako dobrovoľníci pri organizácii tohto testovania, musia prekonať strach, ktorý 
toto sprevádza a jednoducho zobrať zodpovednosť za to, že sa to podarí; dnes sme vyzvali 
vlastných zamestnancov mesta, aby sa podieľali na administratíve; sme veľmi nadšení, že 
každú chvíľu chodia oznámenia o tom, že ďalší dobrovoľník z radov občanov mesta Šaľa 
sa prihlásil na tom portáli Ministerstva obrany, zapísal sa ako dobrovoľník a je pripravený 
poskytnúť služby v rámci celoplošného testovania; chcem vás poprosiť, teraz nie je čas na 
to, aby sme šírili akúkoľvek negatívnu energiu súvisiacu s tým, či sa tento proces zvláda, 
nezvláda, či je to dobrý nápad, zlý nápad, jednoducho Slovenská republika iné opatrenie 
v tejto chvíli takto reálne nemá, ako je toto; chcem poprosiť, máte vplyv vo svojom okolí, 
povzbudzujte ľudí k tomu, aby na to plošné testovanie prišli; jednak to stojí nie málo peňazí, 
nie málo síl, riešime rovnicu o 15-tich neznámych aj v tejto chvíli, lebo nie sú zodpovedané 
otázky, zobrali sme to do vlastných rúk, lebo sme už v živote organizovali voľby, vieme, 
čo sú asi náležitosti, hľadáme priestory, nakupujeme materiál, ktorý štát nevie dodať  
k tomuto testovaniu; zabezpečujeme vlastnými silami všetko, čo sa dá; ak už sa toto stane, 
tak nech je to úspešné; nech tí ľudia, ktorí majú možnosť sa otestovať, nech jednoducho 
prídu; je to aj vo vašich rukách; ak sa nechcete podieľať aj priamo, osobne, alebo nemôžete, 
však to môže mať rôzne dôvody, urobte aspoň tú službu, že povzbudzujte svojich blízkych, 
svojich priateľov, svojich známych, svojich uličanov, svojich spolubývajúcich, každého, 
kto je okolo vás, že má to zmysel a nech na to testovanie ide; ja verím, že je v našich silách 
prispieť k tomu, aby to mohlo byť úspešné, urobíme pre to všetko.         
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ČASŤ III. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko bol vyčerpaný bod programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa poďakoval 
všetkým prítomným za účasť a ukončil 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali  
v roku 2020.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodu rokovania 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
Mgr. Mária Farkašová 
 
 
 
Ing. Tomáš Mészáros 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                             
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 4. novembra 2020   


