
ZÁPISNICA 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 12. mája 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; Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – XI. dňa  
27. septembra 2012 a nadobudli účinnosť dňa 1. októbra 2012; Uznesením Mestského 
zastupiteľstva v Šali č. 3/2022 – IV. dňa 24. marca 2022 a nadobudli účinnosť dňa  
1. apríla 2022.  
 
Mgr. Jozef Belický skonštatoval, že pri otvorení 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je prítomných a registrovaných 17 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať 
a uznášať sa.  
 
Ospravedlnenie nahlásili poslanci: Mgr. Dominika Jarošová, Peter Szalay. 
Neskorší príchod nahlásil poslanec: Ing. Štefan Bartošovič. 
 
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 
 
Časť II. Interpelácie poslancov  
 
Časť III. Predkladané materiály 
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A. Informačné materiály a správy 
1. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 1/4/2022 

predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ     
2. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2022 - materiál 

číslo A 2/4/2022 
predkladá Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO 

3. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení 
Dodatku č. 24 – 25 - materiál číslo A 3/4/2022 
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 
 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 
1. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 

na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2021 a vstupná správa pre spracovanie 
strategického dokumentu PHRSR mesta Šaľa na obdobie 2023 – 2030 - materiál číslo 
B 1/4/2022 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF 
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2021; Stanovisko hlavného kontrolóra 
k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2021 - materiál číslo C 1/4/2022 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP; Ing. Martina Bartošovičová, hlavná 
kontrolórka 

2. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť športu - materiál číslo  
C 2/4/2022    
predkladá Ing. Martina Čižmáriková, referentka pre kultúru a šport 

3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť kultúry - materiál číslo  
C 3/4/2022    
predkladá Ing. Martina Čižmáriková, referentka pre kultúru a šport 
 

D. Majetkové záležitosti 
1. Martin Papp, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa a Roman Papp, L. Novomeského 765/9,  

927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa - materiál číslo D 1/4/2022 
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 

2. Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/4/2022 
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 

3. GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 426, 924 01 Galanta – žiadosť o prenájom pozemku 
vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/4/2022 
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 

4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa - materiál číslo  
D 4/4/2022 
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 

 
E. Personálne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
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F. Právne záležitosti 
1. Zmluva o poskytovaní služieb č. 96/2022 na zabezpečenie externého riadenia projektu 

s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ - materiál číslo F 1/4/2022 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 

2. Rámcová dohoda č. 183/2022 „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu  
– náplní do hygienických zariadení – papierové utierky do zásobníkov na utierky, 
toaletný papier, dávkovače mydla, osviežovače“ - materiál číslo F 2/4/2022 
predkladá Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 

 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 

1. Návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa, 
ako súčasť Materskej školy, Hollého 40, Šaľa, do siete škôl a školských zariadení - 
materiál číslo H 1/4/2022 
predkladá Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ 

 
Časť IV. Ukončenie 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Róbert Tölgyesi 
členovia: Mgr. Mária Farkašová, Ing. Peter Jaroš 
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  

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na overovateľov zápisnice nasledovne: Ing. Róbert Andráši a Ing. Gabriela Lacková. 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
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Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že overovatelia zápisnice z 3. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva konaného 24. 03. 2022, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť 
zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky. 
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľku 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva bola určená Ing. Bc. Ľuba Boháčová. 
 
 

ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie podali poslanci: Ing. Gabriela Lacková, Ing. Peter Jaroš, Mgr. Dominika 
Jarošová, Miloš Rehák. 
 
Ústne interpelácie predniesli poslanci: 
 
Marek Molnár 
- chcel by som vás poprosiť, či by sa dali v mestskej časti Veča vyčistiť krajnice od nánosov, 

od buriny, aj to pozametať, nakoľko začnú Večianske slávnosti a hody, aby to bolo čisté,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- v mestskej časti Veča máme cestu I. triedy, ktorú by mal síce čistiť niekto iný, ale vo 

výsledku, chodia po nej naši občania, tak sa tam pokúsime zjednať samozrejme nápravu;  
je tu p. prednostka úradu, ona to bude musieť vyriešiť,  

 
Ing. Tomáš Mészáros 
- prvá interpelácia je opätovne ohľadom ZŠ na Krátkej ulici, možnosť toho zákazu zastavenia 

od ôsmej, alebo pred ôsmou až do tej výučby, čo som už interpeloval, či by bolo možné tam 
osadiť tabuľu, aj keď sme hovorili, že to asi nie, ale nejaké zákazové značky, alebo niečo 
podobné; stačí mi písomná odpoveď, 

- druhá interpelácia je ohľadom ulíc Kráľovská – Štúrova, keď sa tam bude stavať kruhový 
objazd pre spoločnosť, ktorá pri ProCS a.s. kúpila ten pozemok, tak v podstate bol som na 
nejakých rokovaniach a tam raz bolo povedané, že tá ulica bude zobojsmernená, potom 
bude zjednosmernená, posledné informácie boli, že to zostane pôvodne ako jednosmerná, 
teda ako to bude? aby občania vedeli; stačí mi písomná odpoveď,  

 
Ing. Peter Andráši 
- pozeral som sa na stránku Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a pozeral som sa, koľko 

stojí teplo po novom v jednotlivých ..., tu sú vysvietené (fotka na projektore) len štyri 
teplárne mimo šalianskej, pozeral som sa na maximálne ceny tepla aké sú, sú tu naozaj 
rôznorodé hodnoty, tak by ma zaujímalo, že akým spôsobom teda, kde sa dostaneme, 
vlastne niekde sa dostaneme až k dvojnásobným hodnotám; neverím, že dostanem odpoveď 
teraz, skôr je to možno na písomnú, lebo som sa pozeral aj na ostatné mestá, tuto by som 
možno porovnával tú Dunajskú Stredu, čo sa týka veľkosťou a samozrejme môžeme 
diškurovať o tom, že koľko obsluhuje jednotiek MeT-ka, koľko možno ten SOUTHERM, 
to nemám ani potuchy, čiže niekde možno je rozdiel aj vo fixoch; ale v každom prípade, až 
ma pamäť neklame, tak toto je druhá najvyššia cena za teplo na Slovensku; akým spôsobom 
to vlastne funguje, lebo tie rozdiely sú enormné,   
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Mgr. Jozef Belický 
- je tu konateľ spoločnosti, určite si zapíše túto interpeláciu, poprosím, aby spracovali 

písomné vyjadrenie k tejto interpelácii. 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, ospravedlnil svoju ďalšiu neúčasť na rokovaní a po 
interpeláciách odovzdal vedenie rokovania viceprimátorovi Róbertovi Tölgyesimu. 
 

 
ČASŤ III. 

PREDKLADANÉ MATERIÁLY 
 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 1/4/2022 
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 

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva, 
B. berie na vedomie 

správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva. 
 
Prezentácia: 16 
Za:  15 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2022 - materiál 

číslo A 2/4/2022 
Predložila Mgr. Margita Simighová, referentka RPaVO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo     

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2022, 
B. berie na vedomie 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 30. 04. 2022. 
 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ - v znení 

Dodatku č. 24 – 25 - materiál číslo A 3/4/2022 
Predložil Róbert Tölgyesi, zástupca primátora 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo     

informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku 
č. 24 – 25,  

B. berie na vedomie 
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení Dodatku 
č. 24 – 25. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 
1. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 

na obdobie rokov 2021 a 2022) za rok 2021 a vstupná správa pre spracovanie 
strategického dokumentu PHRSR mesta Šaľa na obdobie 2023 – 2030 - materiál číslo 
B 1/4/2022 

Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka RRSaŠF 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá ho mestskému 
zastupiteľstvu odporúča schváliť. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

a) správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa  
2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022)  
za rok 2021,  

b) vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Šaľa na 
obdobie 2023 – 2030, 

B. berie na vedomie 
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa  
2015 – 2020 (v znení Doplnenia a aktualizácie č. 1 na obdobie rokov 2021 a 2022) za  
rok 2021, 
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C. schvaľuje 
vstupnú správu pre spracovanie strategického dokumentu PHRSR mesta Šaľa na obdobie 
2023 – 2030. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2021; Stanovisko hlavného 
kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2021  - materiál číslo 
C 1/4/2022 

Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP a Ing. Martina Bartošovičová, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá ho mestskému 
zastupiteľstvu odporúča schváliť.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Marián Krištof 
- ten materiál je opätovne dlhý, ale tentokrát by som chcel ako skutočne pochváliť tvorcu 

tohto materiálu, lebo už sa to blíži skutočne k tomu ako by sa to malo predkladať, pretože 
povedzme si, ten kto s tým robí, tak tie čísla pozná a vie; my, ktorí to vidíme, chcel som 
povedať raz za rok, ale ten rozpočet aj minulý rok sme tuším trikrát menili, takže vidíme to 
trikrát za rok, tak konečne to predkladá v takej podobe kedy aj pre nás sú tie čísla 
zrozumiteľné a nemusíme sa toľko pýtať; bolo to na úkor väčšieho rozsahu, ale naozaj chcel 
som teda pochváliť, že čo sa týka formy a úpravy, tak ďakujem pekne, pre mňa je takto ten 
materiál vypovedateľný; boli tam nejaké drobné chyby, ktoré ja už nebudem upozorňovať, 
ale o.k. stáva sa a skôr by som chcel pánov poslancov, ktorí až tak detailne neštudovali ten 
materiál, upozorniť na stranu 51 odpadové hospodárstvo a keby si pozreli tabuľku vývoja 
celkových nákladov za vývoz a uloženie odpadu, kedy skutočne sme mali náklady na vývoz 
a uloženie odpadu v roku 2017 vo výške 513 658; za rok 2021 je to 729 537 a nezatvárajme 
si oči a nebuďme bláhoví, že to pre tento rok a ďalšie roky nebude vyššie; ja to hovorím len 
na margo toho, aby sme sa naozaj chovali zodpovedne aj k tomu a teraz nelobujem za 
nikoho, beriem to fakt ako realitu; pre toto mesto najlepším riešením je postaviť naozaj tú 
spaľovňu a odpad, ktorý dávno v západnej civilizovanej Európe už neskládkujú ale spaľujú 
a spaľujú práve takouto formou, aby sme naozaj aj my takto, aj pred občanmi, prezentovali 
toto, pretože tie náklady naozaj rastú tak rýchlo a tak vysoko, že už len týchto 200 000 si 
zoberte na čo všetko sa mohlo, napr. na opravu ulíc dať; čiže to len ako pre poslancov na 
povšimnutie, opakujem strana 51, je to pod odpadovým hospodárstvom a keď mi niekto tu 
bude hovoriť o ekológii, tak prízvukujem, že skládkovanie odpadu je oveľa horšie, ako 
postavenie spaľovne, ktorá nota bene má všetky environmentálne hlásiče a ochrany pred 
určitými nazvem to haváriami; takže to je len pre poslancov, aby vedeli ako argumentovať 
pre obyvateľstvo, pretože myslím si, že toto sa niekedy medzi obyvateľstvo nedostane; 
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- druhá moja otázka je k tomu materiálu, aby som nebol dlhý, zastavil som sa pri, pre 
poslancov strana 25, pri bode 3.3.2 a to sú príjmy z transakcie s finančnými aktívami a chcel 
som poprosiť o objasnenie rezervného fondu, pretože, nie že by som nechápal, čo je to alebo 
nevedel čo je to rezervný fond, ale z tých podkladov, ktoré sú tam, ako som rátal sprava, 
ako som rátal zľava, ako som pridával za rok 2020, jak som pridával za rok 2021, mne tie 
čísla nevychádzajú, mám teraz, alebo tak ako je to v materiáli, som sa pohol z roku 2020, 
kedy zostatok na rezervnom fonde bol 1 490 skoro 1 491 000, bolo použitých 758, 
samozrejme to sme uzneseniami odsúhlasili, s týmto nemám problém; mám problém s tým, 
že mi to akosi nevychádzalo, lebo ak v tabuľke je, že sme z milión štyristo deväťdesiat skoro 
jedentisíc minuli 758, zostatok by potom mal byť v tej druhej tabuľke 665, ale to mi nesedí, 
pretože keď som odrátal z tých milión štyristo deväťdesiat jedna 758 je to 732, myslím si, 
že mi to vysvetlíte, ale v tých materiáloch opätovne je to podľa mňa nie zrozumiteľné; 
pretože, keď ideme ďalej, tak ako je to vysvetlené, čo všetko tam bolo použité, ale čo sa 
týka tých výsledných súm hodnôt, pardon, my to nevychádza, takisto rok 2021, áno to som 
si pozrel 100 000 sme odsúhlasili z rezervného fondu na bežné výdavky, tak isto bolo, áno 
aj to som si skontroloval, odsúhlasené tých milión sto štyridsať, len som sa nikde 
nedopátral, poviem úprimne, koľko nám vlastne teda ostalo na konci roka 2021 a k tomu 
by sa teda malo prirátavať ten zostatok, ostal milión tristo, z toho sme použili, čiže  
milión nula štyri, teraz sa mi to číslo stratilo, vlastne pre rok 2022, čiže mi vysvetlite ten 
rozdiel, hlavne 600 čo je v tabuľke, ďalej 665 a to že mne to vyšlo 732, 

 
Ing. Alena Kiácová 
- poprosím pani Ing. Kováčikovú,  
 
Ing. Jana Kováčiková 
- ten rezervný fond bol minulý rok veľmi komplikovaný, nikdy taký nebol, tam je pravda, 

ono v roku 2020, teda za rok 2020 bolo do rezervného fondu prevedených 1 490 000, 
okrem toho tam ešte zostalo ešte z predchádzajúceho obdobia účelovo viazaných 200 000, 
čo bolo na rekonštrukciu domu kultúry, takže z tých milión štyristo deväťdesiat sa použilo 
758, to je v zmysle toho uznesenia, plus tých ďalších 200 000 a na účte rezervného fondu 
k 31.12. na strane 26 zostalo 932 997 a z toho je ale už schválených v zmysle uznesenia  
3 a 4 použitie vo výške 931, ktoré budeme zapájať tento rok, a teraz, keď schválite 
záverečný účet, tak sa znova tam pridelí do rezervného fondu tých milión štyristo 
deväťdesiat a zase na ďalšom zastupiteľstve, keď budeme dávať úpravu rozpočtu, budete 
schvaľovať tých ďalších milión na čo sa použije, ale už 931 z tých 932, ktoré sú, už sú 
schválené a majú svoje účelové použitie, ale z každej akcie zostala nejaká suma,  

 
Ing. Marián Krištof 
- toto áno, to som pochopil, tých 932 že je rozdelených, možno chýba to jedno slovo, čo ste 

povedali, že vlastne k tým 758 tisíc, že tých 200 000 nie je z toho; ja som to chápal, že je to 
z predchádzajúceho roku, ale som nevedel, že či je to tých milión štyristo deväťdesiat 
vrátane tých 200 000, 

 
Ing. Jana Kováčiková 
- nie, 
 
Ing. Marián Krištof 
- už teraz mi je to jasné, 
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Ing. Jana Kováčiková 
- milión šesťsto deväťdesiat bolo to dohromady, 
 
Ing. Marián Krištof 
- potom mi tých 932 sedí, potom mi to sedí, čiže dobre a už teda len preto, aby som si to pre,  

chcel som povedať pre budúci rok, zapamätal, ale ktovie či tu budem sedieť, ale aby to bolo 
jasné, tá čiastka 1 000 009, ten milión, ktorý dávame do rezervného fondu, je vlastne  
z prebytku 2021, už nebude plus nič ani mínus, môžem si ten milión dať do hlavy, 

 
Ing. Jana Kováčiková 
- áno, ale o ňom ešte nerozhodujete, na čo sa použije, 
 
Ing. Marián Krištof 
- stačí, ďakujem, 
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- som sa chcel spýtať, ste tam spomenuli, že z roku 2021 sme z rezervného fondu na DK 

odsúhlasili 200 000? 
 
Ing. Jana Kováčiková 
- 200 000 ešte v roku 2020, 
 
Ing. Peter Andráši 
- čo sa prenieslo do 2021, 
 
Ing. Jana Kováčiková 
- áno, plus sa pridelili ďalšie, a tam ešte zostalo stále z rezervného fondu, 
 
Ing. Peter Andráši 
- to sme jednou sumou sme to robili? 
 
Ing. Jana Kováčiková 
- veď to ste rozhodovali tak, ... 
 
Ing. Peter Andráši 
- verím, ale či jednou sumou, ja si to vôbec nepamätám, 
 
Ing. Jana Kováčiková 
- áno, jednou sumou, ale ja už si teraz z hlavy nepamätám presne, ale ešte k 31.12. na účte 

rezervného fondu pre „kulturák“ zostalo 466 000, 
 
Ing. Peter Andráši 
- dobre, dobre, mňa skôr, nespomínam si na takú sumu, že by sme o 200 000 hovorili, ale 

dobre, to som sa len chcel opýtať, 
 
Ing. Jana Kováčiková 
- lebo to bolo ešte z roku 2019 v roku 2020 ale použili sa až 21, lebo kulturák sa schválil aby 

bolo krytie, tak z toho prebytku ešte v 19-tom sa pridelilo v 20-tom, ale v 20-tom ešte neboli 
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také výdavky takže to tam zostalo a použilo sa 21, aj teraz v roku 2022 použijeme to, čo 
bolo ešte z prebytku 2020 v roku 21, 

 
Róbert Tölgyesi 
- stačí Peťo? 
 
Ing. Peter Andráši 
- hej, tak možno aj to nám chýba do tej tabuľky, poznámka, 
 
Ing. Alena Kiácová 
- skúsime to nabudúce zrozumiteľnejšie, 
 
Ing. Marián Krištof 
- ja som tým len to chcel povedať, toto sú veci, keď by to tam bolo jasne napísané, že nechcem 

povedať, že sa nebudeme pýtať, ale a ten materiál je jasný, ale naozaj sú to určité veci, ktoré 
je potrebné, ešte raz, kto s tým pracuje, vie presne zareagovať, ako to je, nič iné k tomu; ten 
materiál už takouto formou naozaj je dobre robený, je robený tak ako už sme navyknutí, aj 
tie tabuľky, takže vieme kde šiahnuť a nakoniec a to som tým chcel dokončiť, keď si mi 
zobral slovo, že môj obľúbený program šport, takto je pre všetkých zrozumiteľné, napríklad 
to, čo som proti čomu a to nebolo proti tenisu, ale čo som hovoril, že tým, že sa tá hala 
kúpila, tým že mesto na to požičalo, sa musí určite prejaviť, to že sa to prejaví na energiách 
a tu je to v tej tabuľke a v tom materiáli presne napísané, toto je to, čo som chcel alebo túžil, 
aby sme naozaj videli tie čísla a mali tie čísla tak ako majú byť, takže ešte raz, tých čo robili 
ten materiál ešte raz chválim, 

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

záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2021, 

B. schvaľuje 
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2021 nasledovne: 
 
1. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2021 bez finančných operácií: 

plnenie bežných príjmov vo výške 20 389 361 EUR 
čerpanie bežných výdavkov vo výške 19 076 711 EUR 
prebytok bežného rozpočtu 1 312 650 EUR 
 
plnenie kapitálových príjmov vo výške 844 959 EUR 
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške              2 465 491 EUR 
schodok kapitálového rozpočtu -1 620 532 EUR 

 
bežné a kapitálové príjmy vo výške        21 234 320 EUR 
bežné a kapitálové výdavky vo výške 21 542 203 EUR 
schodok rozpočtu -307 883 EUR 

 
2. Plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31.12.2021 s finančnými operáciami:  

bežné a kapitálové príjmy vo výške        21 234 320 EUR 
bežné a kapitálové výdavky vo výške 21 542 203 EUR 
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schodok rozpočtu -307 883 EUR 
 
plnenie príjmových finančných operácií vo výške 2 210 581 EUR 
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške   212 560 EUR 
prebytok finančných operácií 1 998 021 EUR 

 
plnenie celkových príjmov vo výške 23 444 901 EUR   
čerpanie celkových výdavkov vo výške 21 754 762 EUR 
prebytok rozpočtového hospodárenia celkom 1 690 139 EUR 
 

3. Vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového 
hospodárenia vo výške 689 729,06 EUR nasledovne:  

* 6 547,58 EUR - nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu 
v Nitre na dopravné žiakov za rok 2021, 
* 240 474,40 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku na stravné žiakov 
za rok 2021, 
* 103 488 EUR - nevyčerpaná časť finančných prostriedkov z  MŠVV SR na odmeny 
zamestnancov školstva,  
* 946 EUR- nevyčerpaná časť finančných prostriedkov z  MŠVV SR na odmeny 
zamestnancov školského úradu, 
* 946,40 EUR- nevyčerpaná časť finančných prostriedkov z  MŠVV SR na odmeny 
terénneho sociálneho pracovníka,  
* 36 707,33 EUR – finančné prostriedky na účtoch školských jedální na zakúpenie 
potravín, 
* 8 866,16 EUR – finančné prostriedky na účte jedálne domova dôchodcov na 
zakúpenie potravín,  
* 1 751,80 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky poskytnuté z MŠVV SR na 
inklúziu v  ZŠ s MŠ Bernolákova so ŠJ a ŠKD, 
* 30 905,10 EUR – účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý 
je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z.  
* 1 650 EUR – nevyčerpaný sponzorský príspevok na turnaj MsP, 
* 14 636,09 EUR nevyčerpané prostriedky z dotácie na sčítanie obyvateľstva, bytov 
a domov, 
* 34 500 EUR - nevyčerpané prostriedky poskytnuté MPSV SR na výstavbu ihriska, 
* 170 062,80 EUR – nevyčerpané prostriedky poskytnuté z Nórskych fondov na 
rekonštrukciu ZŠ Ľ. Štúra a revitalizáciu lesoparku, 
* 33 300 EUR –  nevyčerpaný grant z Audiovizuálneho fondu na výmenu sedadiel v 
kinosále,  
* 4 947,40 EUR - účelovo určené prostriedky v príjmových finančných operáciách na 
zábezpeky, ktoré uhradili nájomníci v mestských bytoch a pri ukončení nájomného 
vzťahu im budú vrátené, 

 
4. Schodok rozpočtu vo výške 307 882,61 EUR vykryť z kladného zostatku 

finančných operácií. Zostatok finančných prostriedkov (po vylúčení účelovo 
určených prostriedkov uvedených v bode 3) sa vo výške 1 000 409,81 pridelí do 
rezervného fondu.  
 

5. Vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS 
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne: 
a) prerokovalo rozbor hospodárenia a účtovnú závierku OSS mesta Šaľa za rok 2021, 
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b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31.12.2021, 
c) berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS za rok 2021 zisk vo výške    

10 712,60 EUR a v súlade s ustanovením § 24 zákona č. 523/2004 Z.z. 
o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov zúčtovanie 
finančných vzťahov OSS za rozpočtový rok 2021 s rozpočtom zriaďovateľa 
použitím kladného hospodárskeho výsledku v čiastke 10 712,60 EUR na 
vysporiadanie záporného hospodárskeho výsledku predchádzajúcich účtovných 
období. 

 
C. berie na vedomie 

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2021, 
D. schvaľuje 

celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2021 bez výhrad. 
 

Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť športu - materiál číslo 

C 2/4/2022 
Predložila Ing. Martina Čižmáriková, referentka pre kultúru a šport 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko komisie mládeže a športu, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť dotácie v požadovanej výške. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť športu, 
B. schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške  
8 900,- Eur nasledovne: 
- RADA ŠPORT o. z., IČO 42366411, na Beh nočnou Šaľou 2022 - na účastnícke 

medaily, časomieru a štartovacie čísla s čipom, na výrobu a tlač plagátov a diplomov, 
prenosné toalety vo výške 650,- Eur 

- Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, IČO 17 642 868, na podporu činnosti 
mládežníckych družstiev od 6 do 13 rokov – na MTZ jednotlivých kategórií, štartovné 
na turnajoch, občerstvenie, na nákup trofejí, prenájom športovej haly na usporiadanie 
turnajov vo výške 900,- Eur 

- Telovýchovná jednota Slávia Stredné odborné učilište poľnohospodárske Šaľa,  
IČO 31824480, na podporu tréningovej a súťažnej činnosti klubu – na veterinárnu 
službu, kutie športových koní, krmivo a výživové doplnky pre kone a na náklady 
súvisiace so starostlivosťou o kone, na nákup výstroja pre kone a potrieb pre lonžéra, 
na nákup a výrobu dresov, na prenájom priestorov na tréningy, štartovné poplatky, na 
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ustajnenie koní, výrobu a tlač plagátov, ubytovanie športovcov počas pretekov vo výške 
800,- Eur 

- TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO 17643953, na nákup športového vybavenia (bežeckej obuvi) 
pre členov klubu a na Memoriál zakladateľov atletiky v Šali profesormi Melicherčíka  
a Mutkoviča 2022 - na MTZ a zabezpečenie občerstvenia na podujatí vo výške  
300,- Eur 

- TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO 17643953, na 14. ročník Vianočného turnaja v kolkoch - na 
MTZ a zabezpečenie občerstvenia vo výške 300,- Eur 

- TJ Slovan Duslo Šaľa, IČO 17643953, na 9. ročník celoslovenského turnaja v kolkoch 
zrakovo postihnutých športovcov - na poháre, gravírovanie, na MTZ a zabezpečenie 
občerstvenia vo výške 300,- Eur 

- LUIGINO.sk, IČO 42207258, na Slovenský Inline pohár 2022 – na ceny a trofeje pre 
víťazov, medaily, značkovače cesty a občerstvenie vo výške 300,- Eur 

- Veslársky klub Šaľa, IČO 53287606, na nákup plávajúceho móla vo výške 300,- Eur 
- Klub vodných športov BARAKUDA, o.z., IČO 42371856, na  podporu činnosti klubu 

- na prenájom bazéna vo výške 500,- Eur 
- HŠK Legends Šaľa, o.z., IČO 52765962, na podporu činnosti klubu – na nákup 

športového náradia pre hádzanársku mládež, dopravu autobusom na turnaje, prenájom 
športovej haly, honoráre pre rozhodcov, prenájom časomiery, zdravotnú službu, 
ubytovanie a dopravu na letné sústredenie vo výške 450,- Eur 

- EUREKO bowling o. z., IČO 53533941, na podporu mladého bowlingového hráča zo 
Šale Dávida Baraka - na Majstrovstvá sveta juniorov v bowlingu vo Francúzsku – na 
nákup profesionálnych bowlingových gúľ vo výške 450,- Eur 

- OZ LeGrácia, IČO 50438018, na podporu projektu "Hravo a zábavne" pre deti od 2 do 
12 rokov – na nákup jednotlivých prvkov detskej prekážkovej dráhy vo výške 250,- Eur 

- HKM Slovan Šaľa, IČO 52671666, na podporu činnosti klubu – na nákup tréningových 
pomôcok a športového oblečenia pre členov klubu, na podporu účasti na mládežníckom 
turnaji Prague Handball Cup – na štartovné poplatky, ubytovanie a stravu vo výške  
450,- Eur 

- Tanečný klub JUMPING, IČO 36107921, na podporu činnosti klubu - na Majstrovstvá 
sveta street dance show a disco show a Svetový pohár disco dance a hip hop v Poľsku 
– na autobusovú dopravu pre členov klubu vo výške 700,- Eur 

- Šaľania, IČO 42369584, na Run of Titans - beh pre deti cez prekážky – na nákup 
identifikačných náramkov pre účastníkov, recyklovaných pohárov, bannery a plagáty 
vo výške 800,- Eur 

- LUIGINO.sk, IČO 42207258, na Slovenský Inline pohár mládeže 2022 – na ceny  
a trofeje pre víťazov, medaily, značkovače cesty a občerstvenie vo výške 450,- Eur 

- Klub bojového umenia taekwon-do I.T.F. Šaľa, IČO 36107701, na podporu činnosti 
klubu – na nákup tatami - tréningovej pomôcky vo výške 1 000,- Eur 

 
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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3. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť kultúry - materiál číslo 
C 3/4/2022 

Predložila Ing. Martina Čižmáriková, referentka pre kultúru a šport 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko komisie kultúry a cestovného ruchu, ktorá 
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť dotácie v požadovanej výške. 
 
Diskusia: 
 
Marek Molnár 
- k predloženému materiálu podľa rokovacieho poriadku paragraf 18 mám osobný záujem, 

preto nebudem hlasovať, 
 
Ing. Peter Andráši 
- ja som sa chcel spýtať, že čo je to za 220 doména na rok? naša stojí 15,90 na firme a 24,90 
 
Ing. Martina Čižmáriková 
- to hovoríte o žiadosti Divadlo Asi, takýto návrh bol uvedený v žiadosti ... nezrozumiteľný 

zvukový záznam ... 
 
Martin Fabián (informatik MsÚ) 
- to bude určite s hostingom, doména sk stojí priemerne 15,14 s DPH, ako kde,  
 
Ing. Peter Andráši 
- nie ročne, doména ročne a tu je prenájom doména, 
 
Ing. Martina Čižmáriková 
- v žiadosti bolo doména, 
 
Ing. Peter Andráši 
- to je predražené, 
 
- ... nezrozumiteľný zvukový záznam .. 
 
Ing. Tomáš Mészáros - faktická poznámka 
- ja som chcel povedať tá doména sk je 15,99 ročne, zväčša tá suma býva a v tých faktúrach 

to býva uvedené ako doména, hosting, ale častokrát to býva aj ako doména, takže 200 eur, 
sú domény ktoré majú 200 eurové hostingy, záleží od toho ako sa to ... (nezrozumiteľný 
zvukový záznam) ..., záleží od toho aké požiadavky na to majiteľ má, ale nezdá sa mi nejako 
extra premrštené, sú väčšie veci, 

 
Róbert Tölgyesi 
- aj môžeš pokračovať hneď, lebo si bol prihlásený aj do diskusie,  

 
Ing. Tomáš Mészáros  
- častokrát, nakoľko tu nie je predseda komisie športu, tak častokrát padli na komisii 

myšlienky alebo hlasy tých 10 000 eur na rok už čím ďalej je menej a je už taká 
zanedbateľnejšia čiastka, čiže mali by sme sa už začať pohrávať s myšlienkou tých 15 000 
ročne; viem, že okamžite tu vzniknú nejaké hlasy, že kde to zobrať, ale verím tomu, že sa  
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s tým popasujeme, nie je to nejaká veľká položka pre mesto, ktorá by zaťažila extra 
rozpočet, ale verím, že už v roku 2023 už by to mohlo byť 15 

 
Ing. Marián Krištof 
- ja nehodnotím, ani nechcem hodnotiť ten materiál a komu všetkému sa dával ten príspevok, 

je to vec komisie, kultúrnej komisie, takže ja s tým nemám vôbec v zásade žiaden problém; 
mňa vyrušuje jedna vec, čo som povedal už aj na ekonomickej komisii, a keby sa do tých 
materiálov tie peniaze, ktoré sa rozdávajú, nedávali formou organizovanie lečo festivalu  
a za to peniaze organizátorom a skutočne len preto teda, že som bol členom športovej 
komisie viem, že tam to ide pre decká hlavne, pre alebo skoro všetko pre decká na medaily, 
odmeny, čiže skôr by som povedal a je to len skôr také moje odporúčanie, keby sa tam do 
tých žiadostí dávali radšej fyzické ocenenia pre tých účastníkov, mne to teda vadí, keď je 
tam organizovanie nejakého varenia guláša a je to hodnotené, že odmena organizátorov, 
dajte tam radšej nákup materiálno technického zabezpečenia, ale ináč v podstate nech si to 
rozdeľuje komisia kultúry, 

 
Ing. Martina Čižmáriková 
- ale to má byť odmena účinkujúcim, je tam uvedené odmena organizátorom? 
 
- ..... nezrozumiteľný zvukový záznam ... 
 
Ing. Martina Čižmáriková 
- nie, to je odmena účinkujúcim, to je občianske združenie Večania a dotáciu žiadali odmena 

účinkujúcim, to nám VZN ani neumožňuje dávať odmenu organizátorom, ale toto je 
odmena účinkujúcim, 

 
- .... nezrozumiteľný zvukový záznam ... 
 
Ing. Marián Krištof 
- tak keď som si to ja zle prečítal, tak sa ospravedlňujem, 
 
- .... nezrozumiteľný zvukový záznam ... 
 
Ing. Tomáš Mészáros - faktická poznámka 
- ono už bolo zodpovedané, mne tam vadí skorej to, že z tých dotácií je tam hradené alebo 

podľa platného VZN tam môžu byť napríklad hradené športové doplnky alebo niečo 
podobné tohoto typu a mne skorej, či to je kultúra, šport, myslím, že to je podobne, čo mne 
tam príde také .... ja by som to dal na nejaké podujatie alebo niečo podobné, nielen na to, 
že to je reprezentovanie mesta, o ktorom ľudia moc nevedia ale ... to je na diskusiu, 

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

žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre oblasť kultúry, 
B. schvaľuje 

dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2022 pre žiadateľov o dotáciu v celkovej výške  
10 000,- Eur nasledovne: 
- VEČANIA, IČO 42202205, na Večianske hodové slávnosti – na honoráre účinkujúcim 

a MTZ vo výške 2 100,- Eur 
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- VEČANIA, IČO 42202205, na 7. ročník Lečo festival – na honoráre účinkujúcim 
a MTZ vo výške 1 080,- Eur  

- DIVADLO ASI, IČO 51296560, na prenájom webovej domény vo výške 220,- Eur 
- Spoločnosť Petra Pázmánya - Pázmány Péter Tudományos Társaság, IČO 36109100, 

na výstavu Pomáhať, chrániť a zachraňovať! – na dekoračný papier, nákup a tlač 
roll-upov, pomocný materiál na inštaláciu výstavy, na farebnú tlač dokumentov  
a propagačných materiálov vo výške 800,- Eur 

- Rodičovské združenie pri Základnej umeleckej škole, IČO 37862251, na zakúpenie 
profesionálneho melodicko - rytmického nástroja - xylofónu – na skvalitnenie výučby  
v oddelení bicích nástrojov, speváckeho zboru a nástrojových komorných súborov vo 
výške 1 900,- Eur 

- Centrum nepočujúcich v Šali, IČO 52702821, na spoznávanie Slovenska – na návštevu 
Banskej Štiavnice – na ubytovanie vo výške 400,- Eur 

- Miestny odbor Matice slovenskej ŠAĽA, číselný identifikátor 001790270016, na  
28. ročník celonárodnej súťaže Šaliansky Maťko J. C. Hronského – na nákup cien (kníh) 
pre súťažiacich vo výške 900,- Eur 

- Materské centrum Mamy mamám, IČO 37970330, na 4. ročník festivalu Rodina  
s láskou – na honoráre účinkujúcim, praky, MTZ pre tvorivé dielne, na kukuričný škrob 
ako pomôcka pre tvorivé dielne, občerstvenie pre deti vo výške 1 000,- Eur 

- Čajovňa na konci vesmíru s.r.o., IČO 47133996 – na multižánrový festival Tea Teepee 
Fest - 2 - dňový festival – na honoráre účinkujúcim vo výške 600,- Eur 

- Attila Mészáros, IČO 42367760 – na podporu Klubu fotografov Terra Wag - na 
hliníkové rámy na fotografie, pasparty, zobrazovaciu jednotku, ateliérové a exteriérové 
osvetlenie vo výške 1 000,- Eur 

 
Prezentácia: 13 
Za:  12 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Martin Papp, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa a Roman Papp, L. Novomeského 765/9,  

927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa - materiál číslo D 1/4/2022 

Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľ doplnil stanovisko mestského úradu, ktorý odporúča predmetný prevod 
mestskému zastupiteľstvu schváliť; ďalej stanovisko ekonomickej komisie, ktorá ho svojim 
uznesením odporúča schváliť. Taktiež doplnil správu o stanovisko komisie územného 
plánovania, výstavby a dopravy, ktorá o ňom síce nehlasovala, ale súhlasí so stanoviskom 
mestského úradu.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 
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prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 

1. pozemok, novovytvorená parcela registra CKN číslo 1884/27, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 66 m2 v celosti, ktorá vznikla odčlenením od pôvodnej parcely 
registra EKN číslo 1618, orná pôda o výmere 268 m2, vedenej katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7266 
v zmysle Geometrického plánu č. 09-01/2022, vyhotoviteľ Geo Advice, s.r.o., dňa  
21. 01. 2022, úradne overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa  
22. 04. 2022 pod č. G1-199/2022, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa 
stáva trvale prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie 
úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci vo vysporiadaní 
priľahlého pozemku k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľov a zosúladení hraníc 
pozemkov,  

3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený  
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 27. apríla 2022, 

C. schvaľuje 
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok novovytvorená parcela registra CKN 
číslo 1884/27, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 66 m2 v celosti, ktorá vznikla 
odčlenením od pôvodnej parcely registra EKN číslo 1618, orná pôda o výmere 268 m2, 
vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa 
na liste vlastníctva č. 7266 v zmysle Geometrického plánu č. 09-01/2022, vyhotoviteľ  
Geo Advice, s.r.o., dňa 21. 01. 2022, úradne overený katastrálnym odborom Okresného 
úradu Šaľa dňa 22. 04. 2022 pod č. G1-199/2022, v cene 11,00 EUR/m2, t. j. pri výmere  
66 m2 v celkovej kúpnej cene 726,00 EUR pre Martina Pappa, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa, 
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ca v pomere k celku a pre Romana Pappa,  
L. Novomeského 765/9, 927 01 Šaľa, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu ½-ica  
v pomere k celku do ich podielového spoluvlastníctva. 

 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Miloš Kalaba, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/4/2022 
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľ doplnil stanovisko mestského úradu, ktorý odporúča predmetný prevod 
mestskému zastupiteľstvu schváliť, ďalej stanovisko ekonomickej komisie, ktorá ho svojim 
uznesením odporúča schváliť. Taktiež doplnil správu o stanovisko komisie územného 
plánovania, výstavby a dopravy, ktorá o ňom síce nehlasovala, ale súhlasí so stanoviskom 
mestského úradu.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

1. pozemok, parcela registra CKN číslo 3480/59, zastavaná plocha a nádvorie o výmere  
3 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne 
územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným 
majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu 
činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa, spočívajúci v majetkovoprávnom 
vysporiadaní pozemku v dlhodobom užívaní žiadateľa, pričom tento pozemok tvorí 
funkčný celok s nehnuteľnosťami vo vlastníctve žiadateľa, 

3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený  
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 27. apríla 2022, 

C. schvaľuje 
prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, pozemok parcela registra CKN číslo 3480/59, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného 
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, v celkovej 
kúpnej cene 83,00 EUR pre Miloša Kalabu, Okružná 1025/28, 927 01 Šaľa. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 426, 924 01 Galanta – žiadosť o prenájom pozemku 

vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/4/2022 
Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľ doplnil stanovisko mestského úradu, ktorý odporúča predmetný prevod 
mestskému zastupiteľstvu schváliť, ďalej stanovisko ekonomickej komisie, ktorá ho svojim 
uznesením odporúča schváliť. Taktiež doplnil správu o stanovisko komisie územného 
plánovania, výstavby a dopravy, ktorá o ňom síce nehlasovala, ale súhlasí so stanoviskom 
mestského úradu.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní nehnuteľností, na 
ktorých nájomca vybudoval spevnené plochy z prekladateľnej dlažby za účelom 
prístupových komunikácií, parkoviska a zásobovania predajne „LIDL“; zámer prenájmu 
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pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej 
stránke mesta 27. apríla 2022, 

C. schvaľuje 
 prenájom pozemkov vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre 

katastrálne územie a obec Šaľa v C registri KN na liste vlastníctva č. 1, parcela č. 1038/33 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 078 m2, parcela č. 1038/52 zastavaná plocha  
a nádvorie o výmere 355 m2 a časť parcely č. 1032/1 zastavaná plocha a nádvorie  
o výmere 178 m2, v cene 6,639 Eur/m2/rok, t. j. za celkovú výmeru 1 611 m2  
v celkovej cene 10 695,43 Eur/rok, na dobu určitú od 01. 09. 2022 do 31. 08. 2032, pre  
GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta, IČO: 46 198 041. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa pre Ronalda Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa - materiál číslo 
D 4/4/2022 

Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľ doplnil správu o stanovisko komisie územného plánovania, výstavby a dopravy, 
ktorá ho neodporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť. Ďalej doplnil aj stanovisko 
ekonomickej komisie, ktorá ho svojim uznesením neodporúča schváliť. Odborný útvar 
mestského úradu tiež neodporúča schváliť tento materiál.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa, 

B. konštatuje, že 
pozemok, časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha o výmere cca 35 m2 
v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne 
územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom 
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 nehnuteľnosti v parku za bytovými domami na ulici  
P. J. Šafárika v Šali, pozemok časť parcely registra CKN číslo 524/1, ostatná plocha 
o výmere cca 35 m2 v celosti, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 z dôvodu hodného osobitného zreteľa 
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa 
v platnom znení, spočívajúcom v koherentnom zrovnaní cípu nízkej výmery, v cene  
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80,00 EUR/m2, t. j. pri výmere cca 35 m2 v celkovej kúpnej cene 2 800,00 EUR pre Ronalda 
Špendlu, Dolná 545/14, 927 01 Šaľa. 

 
Prezentácia: 16 
Za:    1 
Proti:  15 
Zdržal sa:   0 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté.  
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Zmluva o poskytovaní služieb č. 96/2022 na zabezpečenie externého riadenia projektu 

s názvom  „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ - materiál číslo F 1/4/2022 
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 

Zmluvu o poskytovaní služieb č. 96/2022 na zabezpečenie externého riadenia projektu  
s názvom „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“, 

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

Šaľa na ceste SMART: Externé riadenie projektu “, 
b) Zmluvu o poskytovaní služieb č. 96/2022 uzatvorenú v zmysle § 269 ods. 2 zákona  

č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov pre zabezpečenie 
externého riadenia projektu „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“  
s dodávateľom Ing. Tomáš Kozlík, Pri cvičisku 1767/8, 949 01 Nitra, IČO: 50 860 704, 
DIČ: 103 226 4376. 

 
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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2. Rámcová dohoda č. 183/2022 „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní 
do hygienických zariadení – papierové utierky do zásobníkov na utierky, toaletný 
papier, dávkovače mydla, osviežovače“ - materiál číslo F 2/4/2022 

Predložil Mgr. Miloš Kopiary, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

Rámcovú dohodu č. 183/2022 „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní do 
hygienických zariadení – papierové utierky do zásobníkov na utierky, toaletný papier, 
dávkovače mydla, osviežovače“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Nákup, servis, dodávka spotrebného 

materiálu – náplní do hygienických zariadení – zásobníky na utierky, toaletný papier, 
dávkovače mydla, osviežovače“, 

b) Rámcovú dohodu č. 183/2022 „Nákup, servis, dodávka spotrebného materiálu – náplní 
do hygienických zariadení – papierové utierky do zásobníkov na utierky, toaletný 
papier, dávkovače mydla, osviežovače“ uzatvorenú s dodávateľom Creator  
Slovakia s.r.o., Zámocká 3, 811 01 Bratislava, IČO: 45950903, IČ DPH: 
SK2023164627. 

 
Prezentácia: 16 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
H. RÔZNE 

 
1. Návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa, 
ako súčasť Materskej školy, Hollého 40, Šaľa, do siete škôl a školských zariadení - 
materiál číslo H 1/4/2022 

Predložila Mgr. Mariana Takáčová, vedúca SŠÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila , že materiál bol prerokovaný komisiou školstva aj mestskou školskou 
radou, ktorá ho odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa, ako súčasť 
Materskej školy, Hollého 40, Šaľa do siete škôl a školských zariadení, 
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B. schvaľuje  
návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky na zaradenie Výdajnej školskej jedálne, Hollého 1950/48, Šaľa, ako súčasť 
Materskej školy, Hollého 40, Šaľa do siete škôl a školských zariadení. 

 
Prezentácia: 14 
Za:  14 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 

Do vystúpenia verejnosti sa neprihlásil žiadny občan.  
 

 
ČASŤ IV. 

UKONČENIE 
 

Po prerokovaní všetkých bodov programu bolo 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali 
konané v roku 2022 ukončené.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Ing. Róbert Andráši 
 
 
Ing. Gabriela Lacková 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                          prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                                                                                   
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Šaľa 19. mája 2022 
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