ZÁPISNICA
z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali,
ktoré sa uskutočnilo 14. marca 2022
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 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
je prítomných a registrovaných 20 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať
a uznášať sa.
Ospravedlnenie nahlásil poslanec: Ing. Štefan Bartošovič
Neskorší príchod nenahlásil žiadny z poslancov.
Návrh na úpravu programu zasadnutia:
Mgr. Jozef Belický
navrhol doplniť do programu rokovania do časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy
mesta, zmeny uznesení:
- materiál číslo B 1/2/2022 – Návrh na opravu Uznesenia č. 1/2022 - IX. z 1. zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 3. februára 2022
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom
sídle mesta:
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Program zasadnutia bol schválený.
Hlasovanie o zmene programu rokovania:
- doplniť do programu rokovania do časti B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta,
zmeny uznesení materiál číslo B 1/2/2022 – Návrh na opravu Uznesenia č. 1/2022 - IX.
z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 3. februára 2022

Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Zmena programu zasadnutia bola schválená.
Schválený program zasadnutia:
Časť I.
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov
zápisnice a zapisovateliek
Časť II. Predkladané materiály
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
1. Návrh na opravu Uznesenia č. 1/2022 - IX. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali zo dňa 3. februára 2022 - materiál číslo B 1/2/2022
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
C. Hospodárenie mesta
1. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a ustanovenie jej podmienok - materiál číslo
C 1/2/2022
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
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. Róbert Andráši, Ing. Tomáš Mészáros
Hlasovanie:
Prezentácia: 20
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
1
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
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Určenie overovateľov zápisnice
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na overovateľov zápisnice nasledovne: Ing. Slavomír Kališ a Peter Szalay.
Hlasovanie:
Prezentácia: 20
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ s c h v á l i l o overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení.
Určenie zapisovateliek
Za zapisovateľky 2. 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. Návrh na opravu Uznesenia č. 1/2022 - IX. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali zo dňa 3. februára 2022 - materiál číslo B 1/2/2022
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
návrh na opravu Uznesenia č. 1/2022 – IX. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
zo dňa 3. februára 2022,
B. schvaľuje
opravu Uznesenia č. 1/2022 – IX. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo
dňa 3. februára 2022 nasledovne:
1. v časti A. uznesenia sa časť textu „zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti
verejnej osobnej dopravy“ nahrádza textom „podporu zelenej infraštruktúry
a regeneráciu vnútroblokov sídlisk“,
2. v časti B. uznesenia text písmena c) znie:
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu
vo výške 41 869,47 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov
projektu 836 749,34 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci.
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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C. HOSPODÁRENIE MESTA
1. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky a ustanovenie jej podmienok - materiál číslo
C 1/2/2022
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila, že v tejto chvíli sa na území mesta Šaľa nachádza 183 utečencov.
Sú to prevažne matky s deťmi, sú ubytovaní v ubytovniach a vo veku od 0-17 rokov je
85 osôb. V tejto chvíli na transparentnom účte (t. j. do 14-tej hodiny) bolo 7 049 Eur.
Primátor mesta doplnil, že toto je počet utečencov, ktorých ošetruje mesto Šaľa. To sú tí,
ktorých my sme umiestňovali do jednotlivých ubytovacích zariadení, o ktorých sa staráme, aby
mali aspoň základné potreby pre dôstojný život tu splnené. Utečencov je tu ale viac, lebo máme
informácie, že sú niekde umiestnení aj na bytoch, o ktorých sa niekto stará. Buď tu majú rodinu,
alebo tu majú niekoho blízkeho, čiže reálne môžeme počítať, že okolo 200 ľudí je tu
momentálne. Naša ambícia je pomôcť nášmu družobnému mestu dvomi formami. Jedna forma
je tá, že nazbierali sa tu veci, ktoré oni nevyhnutne potrebujú, pretože sa nachádzajú
vo veľmi ťažkej situácii aj oni a potrebujú celkom špecifické druhy tovarov (karimatky,
spacáky). To, čo sa nám podarilo vyzbierať od ľudí, tak z toho časť posielame na Ukrajinu.
V tejto zbierke nám pomohlo aj naše družobné mesto Oroszlányi. Oni síce nemajú žiadne
vzťahy s Ukrajinou, ale tým, že tu sa stretávajú s tými ľuďmi, tak sa sami ponúkli, že nám
pomôžu, tie veci sem pošlú a my ich posielame do Moldavska, pretože naše družobné mesto
má hraničný priechod priamo v meste s Moldavskom. Posielame to tam autobusom tak, aby
sme vedeli naspäť priniesť možno 50 ľudí, matky s deťmi, z nášho družobného mesta, ktoré
sme schopní tu ešte umiestniť v Šali. Toto je naša ambícia, preto potrebujeme súhlas na to, aby
sme vedeli použiť jednak zbierku, aby sme ju vyhlásili oficiálne, aby sme ju vedeli použiť
a jednak aj spôsob nakladania s tými peniazmi z transparentného účtu, pretože majú slúžiť na
pomoc jednak vo vzťahu k nášmu družobnému mestu, ale aj pre tých utečencov, ktorí sú tu na
území mesta Šaľa.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- čiže na ten účet aj mesto Šaľa presúva nejaké prostriedky a tak sa financuje?
Mgr. Jozef Belický
- nie, toto je transparentný účet pre tých, ktorí chcú prispieť,
Ing. Peter Andráši
- a mesto Šaľa to robí zvlášť, alebo aj mesto Šaľa môže chcieť prispieť na ten účet?
Ing. Jana Nitrayová
- myslím si, že mesto Šaľa môže prispieť, ale toto je osobitný účet preto, aby sme tie príjmy,
ktoré prídu, samostatne vedeli zúčtovať a samozrejme aj výdavky; musí byť osobitne
sledovaný,
Ing. Peter Andráši
- my keď sa staráme nejakou formou, určite s tým máte nejaké výdavky, to je zas z inej
kapitoly?
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Mgr. Jozef Belický
- uhádol si, presne tak to je, že keď dáme nejakú objednávku na stravu ... (nedokončená veta),
Ing. Peter Andráši
- dobre, z niečoho sa to platí,
Mgr. Jozef Belický
- ocitli sme sa v situácii vo veľmi nešťastnej, opakuje sa tu schéma testovania, presne; štát
nie je celkom dvomi nohami na zemi a nevedia nám povedať, že čo, aká je forma pomoci
zo strany štátu; jedno, čo nám oznámili, že pomoc ako príspevok na ubytovanie platí pre
tých, ktorí sú tu registrovaní; lenže tu príde Ukrajinka s tromi deťmi a policajt nečaká
na ňu, trvá 4-5 dní, kým my sme vôbec schopní ju zaregistrovať ako utečenca, ale ona už
tie 4-5 dní musí bývať, musí jesť, potrebuje nejaké životné potreby, jej deti potrebujú nejaké
potreby a toto veľmi pravdepodobne zaplatíme direktne z mesta; s týmto my v zásade
nemáme problém, že stravu by sme im zaplatili, to, čo budeme musieť zaplatiť; ale vo chvíli,
keď sa zaregistruje, tak mal by mať nárok na príspevok na ubytovanie a nejaké sociálne
dávky do času, kým si nájde prácu; chcú pracovať, naozaj objektívne, majú záujem o prácu,
ale nie je to také jednoduché, lebo on musí mať štatút utečenca na to, aby sa mohol tu
uchádzať o prácu, aby mohol dostať príspevok; a to obdobie, ktoré doteraz štát nevyriešil
medzi bodom A, kedy sem príde a bodom B, kedy je vybavený príslušnou administratívou,
aby sa tu vedel uplatniť, jednoducho zatiaľ sme pripravení sanovať sčasti z mestského
rozpočtu, čo budeme vedieť, a sčasti z transparentného účtu, čo budeme vedieť; musí sa
nájsť spôsob, pretože absolvovali sme niekoľko porád, p. viceprimátorka je hlavný
koordinátor utečencov a spojka s okresným úradom, už jej rohy narástli z toho, že ešte nám
nepovedali nič; nemáme žiadne inštrukcie,
Ing. Peter Andráši
- oni nevedia nič, my máme pomerne dobré informácie, však sme boli niektorí niekoľkokrát
na hraniciach, niekoľkých sme aj doniesli, zopár desiatok, ten štát nerobí zatiaľ nič; preto
sa pýtam, že ako to vlastne je; ten štát čuší kvôli tomu, aby ho to možno menej stálo,
Mgr. Jozef Belický
- zato hovorím, že je to presne model testovania, keď tiež sme išli testovať s tým, že sme ani
netušili, čo budú oprávnené, alebo neoprávnené, alebo aké náklady to bude mať; toto je aj
zo zdrojov mesta a je to aj z transparentného účtu,
Peter Hlavatý
- kapacitne ešte koľko zhruba žien s deťmi by sme vedeli prijať? či to máme nejak checknuté;
viem, že to nie je úplne k tomu transparentnému účtu,
Mgr. Jozef Belický
- je to v pohode, je to informácia, ktorá je k tejto téme,
- ja som síce verejne prezentoval, že máme cca 400 ubytovaní, ale ukazuje sa, že niektoré tie
ubytovacie kapacity zrejme neposkytujú štandard, v ktorom je možné reálne žiť; je tam
možné prespať možno dve noci, ale nie je možné tam umiestniť človeka na mesiac, dva,
päť; ak prinesieme 50 ľudí z Mogylova, tak sa nachádzame na hranici našich možností;
potom ešte budeme vedieť riešiť možno jednotlivé prípady, ale rozhodne už tu nebude
priestor na to, aby sme húfne prijímali utečencov; počítam, že ak celkovo z toho vyjdeme
s 300 ľuďmi, tak s tým sme naplnili kapacity, ktoré má toto mesto,
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Peter Hlavatý
- spomínalo sa, že školský úrad vie povedať, že zhruba koľko detí by sme vedeli začleniť?
Mgr. Jozef Belický
- všetkých,
Peter Hlavatý
- čiže, keď hovoríme o základných školách, máme ... (nedokončená veta),
Mgr. Jozef Belický
- máme deti vo veku od 0-17 rokov, faktom je, že niektoré deti sa nedajú umiestniť, lebo
máme aj úplne malé deti; niektoré sa umiestnia do škôlok, proste to budeme musieť vyriešiť,
máme zatiaľ pripravenú nejakú kapacitu na Družstevnej, ale budeme to musieť riešiť
naďalej; už sú niektoré deti umiestnené v základných školách a postupne sa rozmiestnia
podľa voľných kapacít do základných škôl; čo je horšie, že musíme riešiť stredné školy,
lebo zakiaľ škôlka a základná škola je pre každého rovnaká, stredná škola je nejaká
špecifická, niekto chodil na Ukrajine nejaký odbor; no ak je kuchár, tak mu možno ešte
nájdeme nejaké miesto, ale ak by bol baník, tak asi ťažko; to hovorím len pre príklad; zatiaľ,
čo mám informáciu, som sa rozprával s jednou rodinou, ktorí majú dvoch chlapcov, tí
chodili IT, tak to si viem predstaviť, že na tej TIS-ke by dočasne vedeli vo Veči chodiť,
proste, že budeme sa snažiť nájsť aspoň niečo príbuzné, lebo si už vôbec neviem predstaviť,
že by mal cestovať do školy; to sú ľudia, ktorí potrebujú možno 3, 4, 5 mesiacov na to, aby
sa adaptovali jazykovo tak, že sa tu vie uplatniť; bude to náročný proces, ale pokúsime sa
všetkých, musíme všetkých umiestniť; tu nemôže byť dieťa, ktoré má povinnú školskú
dochádzku, lebo ak získa štatút utečenca, podlieha pod rovnaké pravidlá ako naše deti, má
povinnú školskú dochádzku a do školy nastúpi jednoducho; máme tu kapacitu, aby sme to
tu zvládli,
Peter Hlavatý
- čiže je tam tá povinnosť v školskej dochádzke,
Mgr. Jozef Belický
- určite,
Peter Hlavatý
- na stránke www.sala.sk mi tak trošku chýba viac tých informácií, alebo nejaký hlavný
banner, či by sa to nedalo nejako zabezpečiť, nejaký jednoduchý preklik do nejakej sekcie,
kde už budú tieto informácie možno aj pre týchto ľudí, nie je to tam nikde,
Mgr. Jozef Belický
- my sme týmto ľuďom zabezpečili preklady, letáky, sú na benzínke, proste všade, kde sme
vedeli, že by mohli prísť, tak sa umiestnili v slovenskom i ukrajinskom jazyku tak, aj keď
príde niekto sám, lebo aj to sa môže stať, že sem príde niekto sám; aby sa vedel nejak dostať
k tej pomoci; nemám problém s týmto, toto sa určite vyrieši a určite to budeme mať aj
na internetovej stránke, lebo faktom je, že jeden z benefitov tých ubytovní je pre nich wifi,
že vedia komunikovať s domovom cez tie rôzne aplikácie, takže to je tiež pre nich
obrovské plus,
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Peter Hlavatý
- myslel som to aj v tom zmysle, že nielen pre nich, ale aj pre nás, lebo niekedy sa tí ľudia
dotazujú na nás a keď to vieme niekde komplexne nájsť, či už Ministerstvo zdravotníctva
alebo nejaké informácie odtiaľ,
Mgr. Jozef Belický
- dobre, môžeme urobiť preklik na štát, ale tam by som neodporúčal, lebo tam nič nie je,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- dúfam, že vás svojím príspevkom neunavím, pokúsim sa byť čo najstručnejšia, ako mi to
vyše dva týždne fungovania, takmer 24 hodín, kolegov, všetkých zapojených občanov
a aktivistov dovolia; ja by som vám rada priblížila ako vyzerá taká situácia, keď sem príde
nejaká skupinka z Ukrajiny utečencov; vo chvíli, keď sem prídu, snažíme sa im zabezpečiť
ubytovanie cez kapacity, ktoré máme na meste nahlásené; ale s tým súvisí aj to, že musia
byť otestovaní, aby sa nám nestalo, že Covid zanesieme na ubytovňu, prípadne rozšírime
do mesta; vzápätí sa im snažíme pomôcť všetkým, čo nevyhnutne potrebujú v danej chvíli;
je to od oblečenia, cez kojeneckú stravu, cez všetky ostatné komodity, ktoré vďaka všetkým
občanom, aktivistom, aj mnohým z vás prichádzajú aj do hmotnej zbierky; samozrejme som
vďačná aj každému, kto prispel čo i len symbolicky do tejto finančnej zbierky, ktorá nám
pomôže vykryť ďalšie finančné náklady tak ako spomínal p. primátor; žiadne financie zo
štátu neprúdia na tento účel, takže všetko sa rieši svojpomocne; kolegyne chodia ráno do
pekární a donesú pečivo na ubytovne; snažíme sa ich zásobiť tak, aby si mohli variť;
predpokladá to, ale že im zoženú takisto zemiaky, alebo mlieko v danej chvíli, teda nielen
tie trvanlivé potraviny, ale toto všetko zatiaľ zabezpečujeme vďaka štedrým sponzorom
a vďaka aktivistom a dobrovoľníkom; vzápätí do sedem dní majú povinnosť, aby mohli mať
nárok na všetky služby, zaregistrovať sa na cudzineckej polícii; cudzinecká polícia je
v Nových Zámkoch, mnoho aktivistov chodí vlastnými autami na vlastné náklady do
Nových Zámkov, trávia tam s nimi 3-4 hodiny, toľko asi trvá registrácia; privezú nám ich
naspäť, tí ľudia sú za to veľmi vďační, ale dlhodobo je to neudržateľný systém; denne
chodíme do skladu, kde preberajú naši kolegovia, ale aj kolegovia z Červeného kríža a ďalší
pomocníci, ktorí sa dobrovoľne prihlásili bez nároku na akúkoľvek odmenu a bez ohľadu
na svoj voľný čas, ktorý by mohli tráviť iným spôsobom; preberajú, aj evidujú všetko, čo
tam prinášajú do zbierok občania; akúkoľvek pomoc zo strany poslancov privítame, aj pri
komunikácii s ubytovňami, pretože naše kapacity sú naozaj už vyčerpané a častokrát sú
kolegovia veľmi unavení, takže aj za akúkoľvek pomoc aj z vašej strany budeme vďační,
ak viete navštíviť ubytovňu, pomôcť s prekladom, alebo pomôcť vyplniť tlačivá tým, ktorí
prišli a ešte ich nemajú vyplnené, bude to len bonus, tak vás poprosím, pokojne sa mi ozvite,
poviem vám, že čo by bolo ešte potrebné zabezpečiť, aby ste nám pomohli a podporili nás
v tejto situácii,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o zriadení transparentného účtu „Šaľa pre Ukrajinu“,
B. vyhlasuje
dobrovoľnú zbierku prostredníctvom transparentného účtu „Šaľa pre Ukrajinu“,
C. ustanovuje
podmienky pre použitie finančných prostriedkov transparentného účtu na zmiernenie
následkov vojny na Ukrajine.
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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.
ČASŤ III.
UKONČENIE
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 2. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2022.
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Slavomír Kališ

Peter Szalay

Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Zapisovateľka:
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
Bc. Veronika Jarošová
Šaľa 21. marca 2022
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