ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali,
ktoré sa uskutočnilo 13. júna 2017
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 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
konaného v roku 2017 je prítomných a registrovaných 13 poslancov, čím je mestské
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Ospravedlnení: PaedDr. Danica Lehocká, PhD., RSDr. Peter Gomboš, Ing. Štefan Bartošovič
Neskorší príchod ohlásil: Peter Hlavatý
Návrh na úpravu programu zasadnutia:
Ing. Róbert Andráši
- uviedol, že či by mohla byť minúta ticha za p. Milana Aľakšu, ktorého sme všetci poznali,
ktorého poznala celá Šaľa,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že samozrejme, ale nie je to doplnenie programu rokovania, ale určite áno;
keďže tento návrh sa nevzťahoval k úprave programu dnešného rokovania, tak dáva
hlasovať o programe tak, ako bol doručený s pozvánkou,
Hlasovanie o návrhu programu ako celku:
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ s c h v á l i l o a rokovalo podľa nasledovného programu:

Časť I.
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov
zápisnice a zapisovateliek
Časť II. Interpelácie poslancov
Časť III. Predkladané materiály
C. Hospodárenie mesta
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP na realizáciu
projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa“ - materiál
číslo C 1/4/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu
projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ - materiál číslo
C 2/4/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
D. Majetkové záležitosti
1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod vlastníckeho práva
k pozemkom vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v extraviláne katastrálneho
územia Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenskú republiku v správe
Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - materiál číslo D 1/4/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
2. Návrh na podanie žiadosti o bezodplatný prevod pozemkov pod verejnoprospešnými
stavbami z vlastníctva Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového
fondu do vlastníctva mesta Šaľa - materiál číslo D 2/4/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
F. Právne záležitosti
1. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa
(Slovenská republika) a Kuhmo (Fínska republika) - materiál číslo F 1/4/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
H. Rôzne
1. Žiadosť o nadviazanie družobných kontaktov s mestom Šaľa – Veľvyslanec Ruskej
federácie v SR v mene mesta Glazov - materiál číslo H 1/4/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
ČASŤ IV. Ukončenie
Voľba návrhovej komisie
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na zloženie návrhovej komisie nasledovne:
predseda: Miroslav Gera
členovia: Ing. Peter Jaroš, Ing. Tibor Baran
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Hlasovanie:
Prezentácia: 14
Za:
13
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
- zástupca primátora mesta (ospravedlnená)
- predseda návrhovej komisie
- prednostka mestského úradu
- hlavná kontrolórka mesta
Mgr. Jozef Belický
- doplnil, že nakoľko je p. zástupkyňa neprítomná, tak do predsedníctva určuje aj
p. Ing. Tibora Barana, ktorého by poprosil pre prípad, že by nezvládol vedenie schôdze,
aby mohol schôdzu viesť on; poprosil ho, aby zaujal miesto za predsedníckym stolom
rovnako, ako p. predseda návrhovej komisie,
Určenie overovateľov zápisnice
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na overovateľov zápisnice nasledovne: Ing. Róbert Andráši a Ing. Ivan Kováč.
Hlasovanie:
Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ s c h v á l i l o overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení.
Určenie zapisovateľov
Za zapisovateľky 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová
a Bc. Veronika Jarošová.
ČASŤ II.
INTERPELÁCIE POSLANCOV
Písomné interpelácie nepodal žiadny z poslancov.
Ústnu interpeláciu podali poslanci:
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že by bolo dobré zavolať zhotoviteľa, alebo firmu, ktorá robila rekonštrukciu
Komenského ulice, začína tam sieťový rozpad povrchu, takže pokiaľ je to v záruke, aby sa
to začalo riešiť; myslí si, že od čísla štyridsať a vyššie ku kotolni, tam je to také výrazne
viditeľné,
- ďalej by chcel požiadať zástupcov mesta, aby v súčinnosti s políciou zabezpečili možno
meranie rýchlosti na našom okruhu Komenského, Fraňa Kráľa; tam je minimálne trikrát,
štyrikrát denne pokojne uloviteľný motorkár za osemsto Eur na mieste, to je ako des,
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cez sto chodia veselo; v tejto chvíli je to jedna z najkrajších ulíc, takže to je len otázkou
času, kedy sa tam stane nešťastie, o nočných jazdách ani nehovorí,
Ing. Gabriela Lacková
- uviedla, že sa jej pýtajú občania, či lavičky pred mestským úradom budú naspäť
nainštalované (pred pódiom), lebo je tam len jedna,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že áno, budú nainštalované naspäť, ale Šalianske slávnosti, teda jarmok, ktorý sa
pripravuje, sa neodohrá tu na námestí, ale výlučne na amfiteátri, pretože sme sa
pripravovali na alternatívu, že táto budova sa bude prerábať a bude oplotená, ale lavičky
pôjdu naspäť, len teraz (ako z hľadiska osláv) to nie je až také dôležité, ale pôjdu naspäť,
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa ohľadom zelene v meste, či vieme ovplyvniť aj súkromné pozemky, ktoré sú
v meste a nie sú udržiavané, že či sa vieme do toho nejako zaangažovať a aby to
udržiavali; jedná sa o priestor pred „angličákom“, je tam burina, nepokosená možno už
rok a je to súkromný pozemok (pokiaľ vie); informuje sa, že či to vieme my nejako
ovplyvniť, aby sa to dalo do poriadku a určite tých plôch je viac v meste,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že áno, je to súkromný pozemok, každoročne osobne vyzývala majiteľov, aby to
tam riešili, lebo každý rok majú tento problém; teraz sa tam zmenil majiteľ, ale opätovne
ho vyzveme, aby to pokosil; myslela si, že zmenou majiteľa vie, že čo sú jeho povinnosti,
ale keďže tadiaľ chodí pravidelne, tak určite bude volať, lebo je tam zmena majiteľa tej
budovy a predpokladá, že aj toho pozemku, lebo to spolu súvisí,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že samozrejme dáme preveriť aj ostatné pozemky, kde je vysoká tráva a nepatria
mestu.
ČASŤ III.
PREDKLADANÉ MATERIÁLY
C. HOSPODÁRENIE MESTA
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OP KŽP na realizáciu
projektu „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa“materiál číslo C 1/4/2017
Predložila Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že signalizoval už minule, že tie výzvy vychádzajú tak, že nemáme inú možnosť
ako zvolať zasadnutie rokovania mestského zastupiteľstva v inom termíne preto, lebo to
nevydrží do budúceho zastupiteľstva; tieto výzvy sa odovzdávajú ešte predtým, obvykle je
na ne veľmi krátky čas; všetci, ktorí na tom robia, sú neskutočne vystresovaní z toho,
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že musia zabezpečiť všetky náležitosti; napriek tomu si myslí, že sme v tejto chvíli
pripravení, aby sme sa aj s vašou podporou uchádzali o tieto prostriedky,
Diskusia:
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že s tou zmenou by sa chcel opýtať, v akom štádiu je potom alternatíva výmeny
sedadiel v kinosále,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že tento projekt to nerieši, pretože sú to úplne neoprávnené výdavky, čiže by sme
si to tam zbytočne dávali, ale samozrejme nebráni to v tom, aby sme to potom z vlastných
zdrojov ... (nedokončená veta),
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že tam bol príspevok z audiovizuálneho fondu,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že my sme príspevok audiovizuálneho fondu vtedy vrátili, pretože nám prišlo,
a myslí si, že to uznali aj na audiovizuálnom fonde, že vymeniť sedadlá v dome kultúry,
ktorý chceme rekonštruovať, nebol úplne najlepší postup a boli sme uistení v tom, že
prostriedkov na podporu takýchto projektov je dostatok a že v čase, keď budeme
rekonštruovať kultúrny dom, je možné požiadať o tieto prostriedky a určite náš projekt
bude podporený; rokoval o tom s predsedom audiovizuálneho fondu s p. Šmatlákom,
ktorý bol veľmi ústretový k tomuto; myslí si, že ak budeme úspešní v tejto výzve, budeme
zároveň žiadať aj podporu audiovizuálneho fondu na výmenu sedadiel,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že by sa chcel opýtať k tomuto aj k nasledovným takýmto projektom, to sú už
výrazne vyššie investície; či v prípade nejakého uskutočneného výberového konania
máme právnickú firmu, ktorá nám bude pripravovať zmluvu, ktorá bude aj nejako
garantovať to, čo v tej zmluve je, oproti tomu, čo ten prípadný dodávateľ služieb
a celkových tých buď rekonštrukcií alebo stavieb, pokiaľ by došlo k nejakej nezhode
s ohľadom na skúsenosti z nedávnych rokov, či máme niekoho, alebo či budeme vyberať
aj nejakú právnickú kanceláriu, ktorá toto celé zastreší,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nie, nevyužívame takéto právnické služby, využívame skôr služby
oprávnených inštitúcií, ktoré sú oprávnené zabezpečiť verejné obstarávanie a potom
zmluvu väčšinou pripomienkujeme s tým, že sa snažíme nastaviť podmienky pre verejné
obstarávanie tak, aby sme mali istotu, že neskôr nebudeme čeliť atakom v podobe prác
naviac, alebo predlžovania termínov, alebo problémov pri zúčtovávaní peňazí pre riadiace
orgány; čiže toto je hlavnou podstatou, lebo toto všetko súvisí s verejným obstarávaním
a nevieme si najať firmu, ktorá nám zabezpečí, teda niet dôvodu na to, aby sme si
zabezpečili zmluvu, v ktorej aj tak budú len naše podmienky; snažíme sa tie podmienky
nastavovať tak, aby sme sa chránili pred možnými rizikami, pred všetkými tými,
o ktorých sme sa už poučili a ktoré, predpokladáme, že by mohli nastať; najímame si
profesionálne firmy na väčšie obstarávania, pretože nie je jednoduchá ani tá
administratíva, dnes sa všetko robí elektronicky a bežne využívame takéto služby, takže
zatiaľ sme nemali nejaký problém zo zmluvy, ktorá by sa neplnila vo verejnom
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obstarávaní a verejné obstarávanie na toto bude treba vyhlásiť v najbližšom období,
pretože spolu so žiadosťou už musíme vydokladovať, že je vyhlásené,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že to je v poriadku, ale či chápu, čo sa pýta, pretože jednak aj primátor spomenul,
že tie skúsenosti nejaké už máme a teda určite neboli pozitívne, jednak dokonca máme
skúsenosti aj so zastupovaním mesta s niektorou (už si nespomína akou) právnickou
kanceláriou, to sme mohli zastupovať hocikto z nás, výsledok by bol asi rovnaký; ide mu
o to, aby sme, keď príde prvý krok, že hop, prvé nadpráce,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ošetrujeme to, aby sa to nestalo,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, že či my stále budeme tí, ktorí majú termín splniť,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že samozrejme, bránime sa tomu,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že by chcel vyjadriť znepokojenie nad tým, že takéto veľké projekty v hodnote
dvoch miliónov Eur, alebo tento prvý, ktorý prerokovávame, v hodnote dvoch miliónov
Eur, dostávame deň predtým, ani nie celý deň pred konaním zasadnutia, na schválenie,
pričom podľa rokovacieho poriadku mesta máme dostávať materiály desať dní pred;
nehovorí, že tu musí byť vždy tých desať dní pred, ale menej ako 24 hodín pred, sa mu
zdá malo; okrem toho by sa spýtal, či bol prerokovaný tento materiál v nejakej komisii,
asi nie,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že nie, nebol,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že tu je dôležité povedať, že komisie sú jediný poradný orgán, ktorý má mestské
zastupiteľstvo, čiže osobne nie je ani stavebník, nevie posúdiť kvalitu projektu, kvalitu
prác, ktoré boli spravené, takže preňho je to zároveň znak toho, že sa to písalo na poslednú
chvíľu, tým pádom vždy, keď niekto niečo píše na poslednú chvíľu, tak sú tam chyby,
to poznáme z bežného života a obáva sa toho, že tie chyby nás môžu voľačo stáť, takže
toľko jeho príspevok, veľmi ho to mrzí, že sa to nepodarilo skôr, že to nebolo prerokované
v komisiách, bohužiaľ nemá dostatok informácií na to, aby sa mohol k tejto veci
kvalifikovane rozhodnúť,
Ing. Eliška Vargová
- opýtala sa, aké informácie mu chýbajú,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že odporúčacie stanovisko príslušných komisií,
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Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že tento projekt je v PHSR schválený ako zámer, čiže už od roku 2015 máme toto
schválené a na tom pracujeme v zmysle toho, aké máme projekty v akčných plánoch,
takže myslí, že samotný zámer by komisia nejako nespochybnila,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že zámer je samozrejme správny,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že ako ste spomínal, že nie ste stavebník, áno, dávali sme to na poslednú chvíľu,
ale keby ste pracovali s projektami, tak by ste asi vedeli, že to takto býva a nezáleží to od
nikoho tu možno,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že ten zámer samozrejme podporuje, myslí, že sa už aj verejne vyjadril v takom
zmysle, že podporuje znižovanie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa,
takže v tomto problém nie je; naozaj máme zlé skúsenosti a nech mu skúsia povedať, ako
on vysvetlí svojim voličom, keď náhodou pôjde zle ten projekt,
Ing. Eliška Vargová
- opýtala sa, ako zle myslí,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že tam budú nejaké problémy v projekte,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že to by ste neovplyvnili, ani keby ste o tom dva mesiace predtým rozhodovali,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že nestalo sa to prvýkrát, nejde o to, či to on ovplyvní, ale budú sa ho pýtať,
že vtedy v júni, keď si schvaľoval podanie toho príspevku, tak sa ho môžu pýtať, že na
základe čoho a on im povie, že nevie, lebo to dostali deň predtým; mali sme to schváliť,
tak sme to schválili,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nevie, koľkokrát v tomto volebnom období ste vysvetľovali (Ing. Angelov)
svojim voličom, že sme schválili zlý projekt, ale počíta, že taký prípad sa ešte nestal;
možno, že ste vysvetľovali projekty z minulého volebného obdobia; ale tiež ho to mrzí, že
je to na poslednú chvíľu, ale dovolí si apelovať, aby sa obrátil na riadiaci orgán, ktorý
vyhlasuje výzvy v takých termínoch, že to, aby sme to vôbec stihli a dnes vám to
predložili (a to sme mali hotový projekt podotýka), si vyžadovali také zmeny oproti
minulému roku, že tu sú štyri dievčatá na práškoch a projektant (počíta) má pred
dvojtýždňovou maródkou, pretože to je neskutočné, čo sa musí urobiť; Vy si vyžadujete
desať dní dopredu, uvíta jeho pomoc pri riadení takéhoto ktoréhokoľvek projektu, aby ste
sem prišli, urobili nám časový harmonogram a pokúsili sa ho zvládnuť; robíme to, čo
najlepšie vieme a uisťuje ho, že každý robí najviac pre to, aby sme sa mohli rozhodovať
kvalifikovane s dostatočným časovým predstihom; je mu ľúto, že nie vždy sa to dá, ale
spochybňovať zámer a hovoriť, že bez stanoviska komisie sa Vy neviete kvalifikovane
rozhodnúť, si myslí, že nič nemení na tom, že všetci máme záujem o to, aby sme získali
peniaze z tejto výzvy,
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MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- uviedol, že sa čuduje kolegovi, možno ho omlúva to, že ste veľmi mladý a neskúsený, ale
asi nežijete v súčasnosti, pretože on vie, že z časti má pravdu, že tie projekty vzhľadom
k tomu, že je veľmi časovo náročné spracovať, bývajú nedokonalé, ale radšej mať
nedokonalý projekt a realizovaný ako dokonalý ale nerealizovaný; pretože, ak zaváhate,
tak tie peniaze sa rozpredajú resp. rozdelia a mesto nedostane nič; takže to, čo oni tu pred
Vami povedali, on len musí potvrdiť; ale čuduje sa mu, že si žiada desať dní dopredu, keď
tieto projekty sú na „knap“ robené a mnohokrát sa antidatujú, aby sa vôbec ten projekt
dostal do súťaže, aby bol realizovaný; takže na Slovensku je to tak a myslí, že v Európskej
únii a z týchto európskych peňazí je bohužiaľ všetko takto robené a preto to je zrejme aj
nedokonalé, ale aspoň niečo je,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že to, či je mladý alebo nie, si myslí, že práve tí, ktorí tu sedia desiatky rokov,
naozaj sú zodpovední za to, v akom stave toto mesto je a asi by nemali teraz hovoriť
o tom, či je niekto mladý, alebo nie; sedel tu vzadu pred štyrmi rokmi možno a hovorili
ste úplne inak (aspoň, čo si pamätá), teraz nehovorí konkrétnu vec ani konkrétne meno,
ale pamätá si, ako bolo vyčítané a správne, že projekty boli podané na poslednú chvíľu,
vieme, aké z toho boli problémy a jedna vec, ktorú tak nejako čakal a myslí, že sme čakali
viacerí, že tieto projekty budú vyrábané vo väčšom predstihu; a ešte by sa vyjadril aj
k tomu, že naozaj mu nejde o to, aby to bolo presne desať dní, to povedal aj v pôvodnom
príspevku; nie je to preňho také dôležité, preňho je skôr dôležité, aby naozaj poradné
orgány mestského zastupiteľstva vedeli danú vec zhodnotiť, ako hovoril, v ktorej nie je
odborníkom, ani na čerpanie štrukturálnych fondov, ani na kvalitu stavebných projektov
a ako sa vyjadril, chýba mu takéto vyjadrenie a preto nemá dosť informácií, aby sa vedel
vyjadriť,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že aby nenaťahoval diskusiu, niekedy by ho poprosil o vysvetlenie, v akom stave
toto mesto je, lebo spôsob, akým ste to povedali, že sú zodpovední za to, v akom stave
toto mesto je, ho nenecháva ľahostajným a tak ho trochu zaujíma odpoveď, tak v akom
stave je toto mesto p. poslanec; poprosil ho, aby mu to skúsil niekedy osvetliť, lebo to
povedal takým negatívnym spôsobom,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že tu nie sme na policajnej stanici; myslí, že tí ľudia, ktorí žijú v tomto meste,
vedia, v akom stave to mesto je, Vy tu žijete tiež; my tu nie sme na policajnej stanici,
takže naozaj to, že v akom stave toto mesto je, si môže každý zodpovedať sám,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nie sme ani na zasadnutí Vášho občianskeho združenia,
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka
- uviedol, že by chcel reagovať na kolegu; schvaľujeme peniaze, o tom, ako projekt
je pripravený nie je, budeme mať ešte čas hovoriť; myslí si, že je tu naozaj priestor, aby
sme sa poslanci zapojili do tohto; je to len o tom, že žiadame peniaze; posúdiť, ako je
pripravený projekt, posúdi komisia, ktorá nám prizná alebo neprizná peniaze; tu sa ešte
nejedná o to, ako tá robota a či bude urobená; jedná sa o to, či dostaneme alebo
nedostaneme peniaze, on to aspoň takto chápe,
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Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že ešte sa len ideme uchádzať,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci
Operačného programu Kvalita životného prostredia, prioritná os č. 4. Energeticky
efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita č. 4.3
Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie
z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov
a v sektore bývania, špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke
verejných budov, Kód výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na realizáciu projektu
s názvom „Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa“,
B. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie NFP v rámci OP Kvalita životného prostredia, kód
výzvy OPKZP-PO4-SC431-2017-19 na realizáciu projektu s názvom „Zníženie
energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu Šaľa“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na maximálne celkové spolufinancovanie
projektu zo strany žiadateľa vo výške 97 891,66 EUR z celkových oprávnených
výdavkov 1 957 833,16 EUR, ako aj neoprávnené výdavky, o ktoré bola znížená
výška celkových oprávnených výdavkov v dôsledku plánovanej úspory energie na
vykurovanie,
d) zabezpečenie ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Prezentácia: 17
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu
projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do priemyselného areálu“ - materiál číslo
C 2/4/2017
Predložila Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Marián Krištof
- uviedol, že by chcel poprosiť navrhovateľku, či sa to finančne, výmena tých stožiarov,
teda toho osvetlenia, ako sa to bude meniť a len sa chce spýtať, ale predpokladá, že si
odpovedal sám, tie oprávnené výdavky u predchádzajúceho projektu, ani stavebný dozor,
a myslí si, že ani samotný projekt, neboli, takže asi boli ináč nastavené podmienky, keď tu
ten stavebný dozor môže byť ako v oprávnených podmienkach a tam nemohol byť,
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Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že v kultúrnom dome je stavebný dozor tiež, to tam zahrnula, je to tam napísané,
Ing. Marián Krištof
- uviedol, že on ich videl v neoprávnených,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že je to mimo stavby, ako stavebné práce mimo stavby, ale je to zahrnuté do
oprávnených pri tom kultúrnom dome, takisto pri cyklotrase je to zahrnuté do
oprávnených výdavkov,
- ďalej uviedla, že čo sa týka osvetlenia, tak našou snahou je ponížiť ešte tie náklady, lebo
na jednotku kilometra sme sa nejako dopracovali k vyššej sume, takže snahou je to ešte
optimalizovať vo vzťahu k tomu, aby ten projekt naozaj prešiel a mali by byť znížené;
čo sa týka uznesenia, tak to nie je problémom, aby sme mali sumu, ktorá je trochu vyššia,
lebo mali by sme sa dostať trochu nižšie ešte s tými oprávnenými výdavkami, ale to je
dnešná informácia,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že toto pravdepodobne tiež nebolo prerokované v žiadnej z komisií, len pre istotu
sa pýta,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že toto tiež je v PHSR schválený zámer,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že on nehovorí o zámere,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že máme to aj v Regionálnej integrovanej územnej stratégii v Nitrianskom
samosprávnom kraji schválený zámer,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na zvýšenie
atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej
dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO1-SC122-2016-15
v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej len „IROP”), Prioritná
os: 1 – Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, Investičná priorita: 1.2 - Vývoj
a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových
dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy,
prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory
udržateľnej regionálnej a miestnej mobility, Špecifický cieľ: 1.2.2 - Zvýšenie atraktivity
a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na
celkovom počte prepravených osôb na realizáciu projektu s názvom „Cyklotrasa za
zamestnaním do priemyselného areálu“,
B. schvaľuje
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Cyklotrasa za zamestnaním do
priemyselného areálu“ realizovaného v rámci výzvy IROP-PO1-SC122-2016-15,
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ktorého ciele sú v súlade s platným územným plánom mesta Šaľa a platným
programom rozvoja mesta Šaľa;
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške 66 754,21 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu
1 335 084,22 EUR a poskytnutého NFP v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci.
Prezentácia: 17
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
2
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
1. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod vlastníckeho práva
k pozemkom vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v extraviláne katastrálneho
územia Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Slovenskú republiku v správe
Slovenskej správy ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava - materiál číslo D 1/4/2017
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
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod vlastníckeho práva k pozemkom vo
vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v extraviláne katastrálneho územia Šaľa z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre Slovenskú republiku v správe Slovenskej správy ciest,
Miletičova 19, 826 19 Bratislava,
B. konštatuje, že
pozemky vo vlastníctve mesta podľa prílohy č. 1 mesto nemôže inak účelne využiť a preto
sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh
v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru na prevod vlastníckeho práva k pozemkom vo vlastníctve mesta
nachádzajúcich sa v extraviláne katastrálneho územia Šaľa podľa prílohy č. 1, ako prípad
hodný osobitného zreteľa v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom
mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci vo výstavbe verejnoprospešnej
líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“.
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Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

2. Návrh na podanie žiadosti o bezodplatný prevod pozemkov pod verejnoprospešnými
stavbami z vlastníctva Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového
fondu do vlastníctva mesta Šaľa - materiál číslo D 2/4/2017
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
návrh na podanie žiadosti o bezodplatný prevod pozemkov pod verejnoprospešnými
stavbami z vlastníctva Slovenskej republiky v správe Slovenského pozemkového fondu do
vlastníctva mesta Šaľa,
B. vyhlasuje, že
nehnuteľnosti vo vlastníctve Slovenskej republiky, v správe Slovenského pozemkového
fondu, evidované katastrálnym odborom Okresného úradu v Šali, v registri C katastra
nehnuteľností pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7278 a to:
- parcelu č. 2506/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2231 m², mesto užíva ako
parkovisko a príjazdovú cestu k mestskej športovej hale a k letnému kúpalisku, a boli
vybudované mestom Šaľa pred účinnosťou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
- parcelu č. 2437, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2604 m², mesto užíva ako
miestnu komunikáciu na ulici Kvetná v Šali a bola vybudovaná mestom Šaľa pred
účinnosťou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
- parcelu č. 2529/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6013 m²; parcelu č. 2529/7,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m²; a parcelu č. 2529/9, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 282 m², mesto užíva ako areál zimného štadióna a bol
vybudovaný mestom Šaľa pred účinnosťou zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov,
- parcelu č. 2529/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1026 m²; parcelu č. 2813/2,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 227 m² a parcelu č. 2508/11, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 5 m² mesto užíva ako prístupovú komunikáciu k areálu zimného
štadióna a bola vybudovaná mestom Šaľa pred účinnosťou zákona č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
C. súhlasí
s podaním žiadosti o majetkovoprávne vysporiadanie – bezodplatný prevod pozemkov
pod verejnoprospešnými stavbami z vlastníctva Slovenskej republiky v správe
Slovenského pozemkového fondu do vlastníctva mesta Šaľa, evidovaných katastrálnym
odborom Okresného úradu v Šali v registri C katastra nehnuteľností pre obec a katastrálne
územie Šaľa na liste vlastníctva č. 7278 a to:
- parcely č. 2506/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2231 m²,
- parcely č. 2437, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2604 m²,
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-

parcely č. 2529/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6013 m²,
parcely č. 2529/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere 149 m²,
parcely č. 2529/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere 282 m²,
parcely č. 2529/10, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1026 m²,
parcely č. 2813/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 227 m²
parcely č. 2508/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5 m².

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

F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
1. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa
(Slovenská republika) a Kuhmo (Fínska republika) - materiál číslo F 1/4/2017
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
návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR)
a Kuhmo (Fínska republika),
B. schvaľuje
Dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Kuhmo
(Fínska republika).
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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H. RÔZNE
1. Žiadosť o nadviazanie družobných kontaktov s mestom Šaľa – Veľvyslanec Ruskej
federácie v SR v mene mesta Glazov - materiál číslo H 1/4/2017
Predložila Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že s tým nemá problém, ale či pozerali na mape, kde to je,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že na konci sveta,
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že to je neskutočné, Kuhmo je ďaleko, ale toto je štyrikrát ako Kuhmo,
Ing. Eliška Vargová
- doplnila, že v materiáli aj uviedla, že už v roku 2005-2006 bol návrh z mesta Kuhmo, že
ak by sme chceli ruského partnera, tak odporúčajú sieťovanie, lebo oni majú ruského
partnera, to mesto Kostomuksha, čo je tiež vzdialené, lebo je to vedľa Kuhma sto
kilometrov, ale ešte stále je to bližšie ako toto mesto a teda nejaký ten vzťah tam je, takže
sme nemohli dať negatívne stanovisko do uznesenia, ale je to na vás,
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka
- uviedol, že chcel povedať presne to, čo teraz Ing. Vargová, že otázka sieťovania a týchto
vecí, pretože tam je to sto kilometrov, Karélia nie je ďaleko od Kuhma, to znamená, že
mestá sú blízko seba; Glazov je 90 tisícové mesto, ale je to na Urale; nechce analyzovať,
ale pripája sa k tomu názoru, my sme to aj v stanovisku komisie kultúry uviedli, otázka
sieťovania, to mesto v Karélii v spojení s Kuhmo, to sieťovanie sa mu zdá výhodnejšie pre
mesto, ako toto vzdialené mesto Glazov,
Milena Veresová – faktická poznámka
- uviedla, že stanovisko komisie nečítala, ale toto isté ju napadlo, keď videla materiál, že
ten partner Kuhma, to by bolo úplne super,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že aby to možno vyvážil, troška negatívneho pohľadu, ktorý tu z neho išiel, tak
napríklad chce pochváliť naozaj stanovisko – uznesenie komisie kultúry a cestovného
ruchu a to dáva zmysel, aj sa chce tiež vyjadriť k tomu (možno podobne, ako v tom bode
dva), možno taká veľmi krátka diskusia, že či sa nám darí nachádzať nejaké partnerské
mestá na západe, myslí Rakúsko, Nemecko atď.,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že sme nehľadali,
Ing. Michael Angelov
- opýtal sa, že ale čo je treba spraviť na to, už keď máme túto tému, aby sa mesto takto
mohlo spartneriť,
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Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že z kompetencií zastupiteľstva,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že jasné, ale zvyčajne predchádza nejaký .. (nedokončená veta),
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že tieto partnerské vzťahy je dobré, keď vznikajú na základe niečoho a nie umelo,
ako napríklad teraz by malo vzniknúť s tým Glazovom, lebo je to vyslovene umelo; niekto
si vytipoval dve mestá, ktoré by mali nadviazať spoluprácu; ono keď je za tým niečo viac,
nejaké kontakty, už či v kultúrnej spolupráci, napríklad čo odporúčala komisia kultúry, že
je tu nejaká spolupráca so slovenským obyvateľstvom vo Vojvodine, alebo s nejakými
divadelníkmi, čo hovorili; napríklad teraz sa s nami kontaktovalo mesto Sellye
v Maďarsku, to je vlastne Šaľa v Maďarsku, takže tí sa s nami kontaktujú; vie, že je
spolupráca aj so Zalou, ale nie je oficiálna zatiaľ, nemáme ich ako oficiálne družobné
mesto; je dobré, keď to na základe niečoho vznikne, nie umelo; je tu odporúčanie s tým
Rakúskom, vie, že kedysi boli v rámci športovania (hádzanej) kontakty, ale potom sa to
prerušilo a ešte s Nemeckom bolo, čo polícia mala kontakty,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že to sa momentálne znovu o tom diskutuje, to je družobné mesto nášho
maďarského družobného mesta a je to Plochingen pri Stuttgarte a práve bola ponuka
primátora nášho družobného mesta Oroszlány, p. Lazóka, že aj oni by uvítali, keby možno
sme sa našli s tým Plochingenom v Nemecku; možnože začneme o tomto diskusiu, zatiaľ
nebola takáto požiadavka, nejako sme netlačili na pílu v tom, aby sme mali ďalšie
družobné mestá,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- uviedol, že si počkal na všetkých predrečníkov, lebo to je asi všeobecne ku všetkým; tuto
odzneli dobré názory; vraveli ste (myslel predkladateľku), že niekto si vymyslel dve;
opýtal sa, že to kto bol, či ten veľvyslanec a to druhé nám ktoré ponúkol,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že oni vlastne spojili Šaľu s Glazovom; Glazov hľadá na Slovensku partnera a ich
napadlo, že my by sme boli vhodní partneri,
Mgr. Jozef Belický
- predpokladá, že chemický priemysel je tam rovnaký ako v Šali,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že on to nepozeral, iba do mapy, jednak je to ďaleko a ešte tam je niekde aj
rekonštrukcia cesty po ceste, takže to je zdržanie; nevie, ako sa na to odpovedá, ale asi
navrhuje slušne poďakovať a vysvetliť, že asi niečo bližšie,
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka
- uviedol, že by chcel ešte k tej Vojvodine, že ako komisia už pred pol rokom navrhovali
tieto kontakty, divadelníci tam chodia pravidelne, aj asi štyri mesiace dozadu tam boli
s divadelnou hrou a teraz aktuálna záležitosť Zlatá priadka tu bola teraz, tak boli tu zo
starej Pazovy Slováci, slovenský divadelný súbor z Vojvodiny, získali veľké pochopenie
a uznanie a sú to Slováci, ktorí žijú v zahraničí; pomôžme tým Slovákom, ktorí
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v zahraničí sú, aby nepodľahli asimilácii; ak si tú rodnú reč a tradície držia, preto sme
urobili to poradie v komisii také; a na vysvetlenie, prečo sme uviedli Rakúsko, je to jediná
krajina susediaca so Slovenskom, s ktorým Šaľa nemá ešte kontakty; ak pôjde po celom
obvode, tak všade máme; to Rakúsko nie je, je to nemecky hovoriaca krajina, učí sa
nemčina atď., by to aj z tohto pohľadu pomohlo,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že sa k tomu vrátime na budúcom mestskom zastupiteľstve, pretože
pravdepodobne predložíme nejaký materiál vo vzťahu k tomu mestu Sellye v Maďarsku,
ktoré má už jedno družobné mesto, ktoré sa tiež volá Šaľa a je v Rumunsku, preto majú
veľký záujem o nás, že by chceli urobiť taký šaliansky deň tam a nebude to ako forma
družby, oni o toto až tak ani nemali záujem, lebo oni sú 2,5 tisícové mesto, ale skôr mať
nejakú platformu preto, aby také jednorazové podporné akcie možno v podobe nejakej
kultúry, ktorú by sme tam vedeli dostať a ktorú by oni vedeli dostať k nám na nejaké
príležitosti, že aby sme si pomohli; to je mesto na chorvátskych hraniciach a už premýšľal
nad tým, že to uznesenie, ktoré existuje z komisie kultúry ohľadne pivnice vo Vojvodine,
tak že by sme to možno spojili s tou cestou do toho Sellye, lebo to nie je až tak ďaleko, že
by sme našli spôsob na to a mohli začať aspoň nejaké rozhovory o tom, že či je možné
tam nadviazať družobné vzťahy,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o nadviazanie družobných kontaktov s mestom Šaľa predloženú veľvyslancom
Ruskej federácie v SR v mene mesta Glazov,
B. súhlasí
s nadviazaním oficiálnych družobných kontaktov s mestom Glazov v Ruskej federácii,
C. odporúča
primátorovi mesta nadviazať kontakty s mestom Glazov v Ruskej federácii a pripraviť
návrh dohody o medzinárodnej spolupráci medzi mestami Šaľa a Glazov a predložiť ho na
schválenie Mestskému zastupiteľstvu v Šali.
Prezentácia: 17
Za:
2
Proti:
9
Zdržal sa:
6
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.

Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že to bude ešte avizovať na ďalšom zastupiteľstve, ale môžete si to dovtedy
premyslieť; v lete budeme pozvaní na návštevu do všetkých družobných miest mesta
Šaľa; ak by niekto mal záujem ísť do Oroszlányu, do Telča, do Konskie, aj do Mohylova,
aby si to premyslel do budúceho mestského zastupiteľstva; potom ich všetkých vyzve, aby
sa prípadne prihlásili, ak chcú navštíviť niektoré z týchto miest a reprezentovať tam naše
mesto; nevie povedať termíny, lebo pozvánky prichádzajú väčšinou tak tri týždne pred
konaním podujatia a väčšinou sú tak na konci augusta a väčšinou sú dokonca všetky
naraz, takže by potom už oboznámil tých, ktorí by mali záujem.
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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 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2017.
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. Ivan Kováč

Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Zapisovateľky:
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
Bc. Veronika Jarošová
Šaľa 23. júna 2017

17

