
ZÁPISNICA 
z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 20. augusta 2020 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 

 
ČASŤ I. 

OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, VOĽBA VOLEBNEJ KOMISIE, 
URČENIE PRACOVNÉHO PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE  

A ZAPISOVATELIEK 
 
 

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 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je prítomných a registrovaných 18 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať 
a uznášať sa. 
 
Ospravedlnenie nenahlásil žiadny z poslancov.  
Neskorší príchod nahlásili: PaedDr. Danica Lehocká PhD., Peter Hlavatý.  
 
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom 
sídle mesta: 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Program zasadnutia bol schválený.  
 
 
Schválený program zasadnutia: 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, voľba volebnej komisie, určenie pracovného 

predsedníctva, overovateľov zápisnice a zapisovateliek 
 
Časť II. Interpelácie poslancov  
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Časť III. Predkladané materiály 
 
A. Informačné materiály a správy 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
C. Hospodárenie mesta 

1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu 
projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ - 
materiál číslo C 1/5/2020 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ      

2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OPII na realizáciu 
projektu „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ - materiál číslo C 2/5/2020 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ        

 
D. Majetkové záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
 

E. Personálne záležitosti 
1. Voľba hlavného kontrolóra mesta Šaľa - materiál číslo E 1/5/2020  

predkladá Ing. Tibor Baran, predseda komisie 
 
F. Právne záležitosti 

1. Zmluva o dodaní tovarov č. 122/2020 k realizácii projektu s názvom „Wifi pre Teba – 
Šaľa“ - materiál číslo F 1/5/2020 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ        

2. Návrh na výmaz činnosti faktoring a forfaiting z predmetu činnosti spoločnosti  
MeT Šaľa, spol. s r. o. - materiál číslo F 2/5/2020 
predkladá Ing. Peter Jaroš, konateľ MeT Šaľa, spol. s r. o.   

 
G. Vystúpenia verejnosti 

 
H. Rôzne 

1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2020 - 
materiál číslo H 1/5/2020 
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS 

2. Návrh na medzinárodnú spoluprácu a informácia o pripravovanom projekte v rámci 
HORIZON 2020 - materiál číslo H 2/5/2020 
predkladá Ing. Eliška Vargová, referentka OSaKČ        

 
Časť IV. Ukončenie 
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Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Róbert Tölgyesi 
členovia: MUDr. Jozef Grell, Ing. Ivan Kováč 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Voľba volebnej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie volebnej komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Marián Krištof 
členovia: Ing. Tibor Baran, JUDr. Anna Torišková 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú 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. Peter Jaroš a Miloš Rehák.    
Hlasovanie: 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta skonštatoval, že overovatelia zápisnice zo 4. zasadnutia 
mestského zastupiteľstva konaného 25. 06. 2020, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť 
zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky.  
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová  
a Bc. Veronika Jarošová.  
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ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie podali poslanci: Ing. Peter Jaroš, Bc. Dominika Jarošová, Ing. Gabriela 
Lacková, Ing. Tomáš Mészáros, Miloš Rehák. 
 
Ústnu interpeláciu predniesli poslanci: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- chcel by som interpelovať ohľadne lavičiek, ktoré sú na nádvorí okolo ihriska Žihadielka; 

mám k dispozícii aj obrázky, ako to okolo vyzerá, to ihrisko je pekné, deti tam chodia, ale 
na tom nádvorí tie lavičky sú v dezolátnom stave; neviem, či by to mala samospráva bytov 
obhospodarovať, alebo mesto by k tomu mohlo prispieť, pretože to vyzerá veľmi 
dehonestujúco; bol by som rád, keby sa toho niekto ujal, 

 
Ing. Peter Andráši 
- ako skončilo vyriešenie problému sťažnosti občanov na p. riaditeľku Domova dôchodcov, 

ustanovovala sa tam nejaká komisia, či je to už uzavretý prípad,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- bola tam sťažnosť jedného občana, nie občanov, ale v zásade to je jedno, tá sťažnosť bola, 

zasadala komisia, p. poslanec Grell bude reagovať,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- zasadala dvakrát tá komisia, p. riaditeľka bola prizvaná samozrejme a druhýkrát, keď sme 

zasadali, tak boli prizvaní aj tí sťažovatelia, boli to manželia; je tu aj predsedkyňa komisie, 
ktorá to môže potvrdiť, alebo poopraviť; myslím si, že záver komisie bol ten, že čo sa týka 
právnych pochybení, nenastali; boli tam určité medzery v sociálnom chovaní určitých ľudí, 
ktorí sa toho zúčastnili, takisto aj z jednej aj z druhej strany to bolo precitlivelé, bolo tam 
trošku viac emócií, ako bolo treba, ale nakoniec tí dotyční, ktorí boli prizvaní a bolo im to 
vysvetlené, myslím, že odchádzali veľmi spokojní a chápali aj stranu mesta, že ako sa 
chovalo a aké tam boli zásady prijaté, čo sa týka návštev; tak si myslím, že vo všetkej 
spokojnosti to bolo vyriešené,       

   
Ing. Peter Andráši 
- ďakujem, potom by som chcel dve veci, praktické,  
- možno by bolo dobré naplánovať opravu povrchu vozovky na ul. Komenského, ten sieťový 

rozpad, po zime to bude násobne drahšie,  
- druhá vec, chcel by som poprosiť zástupcu mestskej polície, aby tlmočil zamestnancom 

v službe, že dobré by bolo začať nejakým spôsobom upozorňovať parkujúce dodávky, ktoré 
parkujú blízko výjazdov z bočných ulíc na hlavné cesty; vodiči sú bez šance, aby cez ne 
videli prichádzajúce auto, keď sú dve – tri za sebou v poradí; zaparkuje desať metrov pred 
odbočením, bez šance vbehnete rovno, je to aj prípad z ulice Komenského na ulicu 
Nitriansku, aj z ulice Cintorínskej, keď sa vychádza, to je jedno za druhým, ako tam 
zaparkujú dve dodávky, cez ktoré nevidno; možno najprv lístočkom za okno apelovať na 
ohľaduplnosť,  

- ďalšia vec, Aquasport už vyrovnal svoje pozdĺžnosti voči zamestnancom, už im vyplatili  
odstupné a či už sú zosumarizované tie peniaze, ktoré sme nejako prispievali, alebo 
odsúhlasovali na refundáciu nevyužitých permanentiek? 
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Mgr. Jozef Belický 
- nie sú,  
 
Ing. Peter Andráši 
- ani jedno, ani druhé? 
 
Mgr. Jozef Belický 
- ale áno, zamestnanci sú v riešení, tam sa rieši to, že musia sa aj odvody za to spraviť, ale 

toto je v behu, dnes sme mali stretnutie aj s riaditeľom Aquasportu práve v tejto veci; 
permanentky sa vyplácajú postupne, ale je tam termín do novembra, až dovtedy si to môžu 
ľudia uplatniť, takže až potom bude možné poskytnúť nejakú ucelenú informáciu; oslovili 
sme obec Močenok v tejto záležitosti tak, aby sa podieľali; povedali, že primerane tomu, 
koľko ich občanov sa prihlási s permanentkami, sú pripravení sa podieľať, 

 
Ing. Peter Andráši 
- priznám sa, neviem, či to je uverejnené, ale možno by bolo dobré túto informáciu, že do 

novembra sa môžu prihlásiť, zverejniť, zvýrazniť, zrejme aj na weboch okolitých dedín.   
 
 

ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 

Neboli predmetom rokovania. 
 
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 

Neboli predmetom rokovania. 
 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci IROP na realizáciu 

projektu „Záchytné parkovisko – predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“ - 
materiál číslo C 1/5/2020 

Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka oddelenia stratégie a komunálnych činností  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- nevedel som si otvoriť ten obrázok, ktorý tam bol; tam sa bude stavať aj nejaká budova 

autobusovej stanice?  
 
Ing. Eliška Vargová 
- nie, ako budova tam budú len sociálne zariadenia; autobusová stanica bude v podobe 

prístreškov, tak ako to je v Nitre,  
 
Ing. Peter Andráši 
- a to celé, čo sme sa dočítali, je za tých 6 miliónov Eur?   
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Ing. Eliška Vargová 
- parkovacie miesta 256, celé to otočisko pre autobusy, plus tá obslužná komunikácia, čo ešte 

ide dozadu do zadných areálov, 
 
Ing. Peter Andráši 
- a v poslednom bode, čo tam budeme schvaľovať, tam je v podstate formulácia, že my 

schvaľujeme aj prípadné budúce výdavky, ktoré budú neoprávnené; nevieme, aké budú, ale 
už ich schvaľujeme,  

 
Ing. Eliška Vargová 
- áno, je to požadovaná formulácia kvôli tomu, že samosprávy sa majú vyjadriť aj k tomu, že 

ak vzniknú nejaké nepredvídateľné, my sme do rozpočtu dali rezervu 50 tisíc Eur, ktorú 
v prípade, že sa takéto výdavky objavia a prejdú schvaľovacím procesom, tak ju budeme 
môcť čerpať, ale je to formulácia, ktorá vychádza aj z výzvy, takže musíme sa zaviazať aj 
na to, lebo nemôžeme preniesť si túto povinnosť na nejaký iný subjekt,   

  
Ing. Peter Andráši 
- vy ste odhadli tých, lebo 50 tisíc Eur nemám s tým žiadny problém, len aby to nebolo ... 

(nedokončená veta),  
 
Ing. Eliška Vargová 
- ako vzhľadom k tomu, že to nie je nejaká budova, ako napríklad nejaká rekonštrukcia 

budovy, kde sa Vám môže objaviť niečo skryté, čo ste z projektov nevyčítali, je to stavba, 
ktorá bude po povrchu, akurát tie podzemné veci, osadenie retenčných nádrží, to sme 
vlastne napísali medzi nepredvídateľné výdavky, že čo ak tam niečo bude, kde budú chcieť 
osadiť, že tam bude nejaký vyvolaný výdavok,  

 
Ing. Peter Andráši 
- a tá cena vznikla z nejakých rôznych návrhov firiem, alebo odkiaľ? 
 
Ing. Eliška Vargová 
- myslíte rezervu? 
 
Ing. Peter Andráši 
- nie, 50 tisíc je v pohode,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- rozpočet bol stanovený projekčnou kanceláriou, ktorá to zadala rozpočtárovi, vlastne 

jednotlivým profesistom a zadali sme si ešte kontrolný rozpočet pre odvodnenie dažďovej 
kanalizácie, lebo tam sme vyslovene stláčali rozpočet, pretože ten kontrolný rozpočet 
preukázal, že sa to dalo ešte ponížiť; toto je už naozaj tak, že sme všetko, čo sa dalo, 
prehodnocovali, aj napríklad pôvodne sme uvažovali aj zelené strechy na autobusovej 
stanici, ale aj to predražovalo,  

 
Ing. Peter Andráši 
- veď majú byť len prístrešky,  
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Ing. Eliška Vargová 
- ale na tých prístreškoch zelené, takže to sa potom vypúšťalo z projektu a zostala zelená 

strecha len na sociálnych zariadeniach;  takže všetko, čo bolo, čo navyšovalo tie výdavky, 
sme sa snažili stlačiť dole,  

 
Ing. Peter Andráši 
- projekčná kancelária bola odkiaľ? 
 
Ing. Eliška Vargová 
- ateliér Becker,  
 
Mgr. Mária Farkašová 
- tiež by ma zaujímalo, akým spôsobom sa vyberala projekčná kancelária, prečo práve toto 

a prečo práve takto bol skoncipovaný ten návrh, keď ste to plánovali, dávali na papier, tak 
prečo ste sa zhodli, že práve takto to bude dobré, prečo nebude iná alternatíva lepšia, či tí 
projektanti boli priamo fyzicky pozrieť aj tie priestory,  

 
Ing. Eliška Vargová 
- tento zámer sa spracováva od roku 2016; prvotný nákres bol vypracovaný dopravným 

inžinierom z Bratislavy, ktorý išiel do komisie pre územné plánovanie, výstavbu a dopravu, 
ten návrh nebol odsúhlasený, tak sa to prerobilo na základe odporúčania komisie, tam sa to 
aj viackrát objavovalo, aby bola autobusová stanica presunutá bližšie, takže toto riešenie 
vzišlo z viacerých rokovaní a bolo to prebraté aj s p. Schlosserom, čo sa týka dopravy, čo 
robil územný generel, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- výber dodávateľa na projektovú dokumentáciu malo na starosti investičné oddelenie,   
 
Ing. František Čibrik 
- zadali sme štúdiu, bola vytvorená štúdia, to bola vlastne zákazka s nízkou hodnotou, no 

a potom postupne išli ďalšie, ako dokumentácia pre územné rozhodnutie a dokumentácia 
pre stavebné povolenie,   

 
Mgr. Jozef Belický 
- myslím si, že je zrozumiteľná otázka, bolo tam výberové konanie na dodávateľa projektovej 

dokumentácie,  
 
Ing. František Čibrik 
- áno, bol tam prieskum trhu, jasné,  
 
Ing. Tomáš Mészáros – faktická poznámka 
- ako člen komisie by som len dodal, že tých variantov riešenia predstaničného námestia sme 

videli veľmi veľa, od excelentných až po tento, ktorý odsúhlasujeme; bohužiaľ tie finančné 
prostriedky nás nejako nepustili, preto odsúhlasujeme tento; je to dobré riešenie, ktoré aj 
dopravný inžinier odsúhlasil; a to k p. Beckerovi, on bol od začiatku nápomocný a od 
začiatku to bral ako svoje dielo, ktoré ako Šaľan sa snažil dokončiť úplne dokonca,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- dnes to vyzerá tak, predkladáme návrh, spadlo nám z neba, že sa môžeme uchádzať 

o prostriedky; faktom je, že od roku 2016 tu prekonávame neustále prekážky súvisiace 
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s týmto projektom; od jednania so slovenskými železnicami, kde sme sa od ročného 
nájomného 46 tisíc Eur, ktoré od nás chceli za to, aby sme scivilizovali ich priestor, 
prepracovali až k dnešnému nájomnému na úrovni asi desatiny toho pôvodného po asi 
pätnástich rokovaniach so všetkými pracovníkmi generálneho riaditeľstva; potom, čo vo 
všetkých povoleniach sa stretávame s tými naozaj trefnými námietkami spoločenstva 
vlastníkov bytových a nebytových priestorov v Bratislave; čo vybavujeme neustále nové 
stanoviská, prispôsobujeme celý projekt tomu, ako to chcú iní, pretože takto dnes prebiehajú 
procesy; sme nadšení, že sme sa dostali k dnešnému dňu do bodu, keď odsúhlasujeme 
podanie žiadosti; toto je pre nás koniec tejto práce; Eliška (p. Vargová) a celý tím ľudí na 
technickom oddelení, na stavebnom oddelení a na ďalších oddeleniach strávili noci počas 
štyroch rokov na tom, aby toto vôbec dnes mohlo nastať, že uvažujeme o tom, že získame 
jeden z najväčších projektov úpravy predstaničného priestoru, lebo za 5,4 milióna ešte 
nebol realizovaný žiadny projekt na Slovensku do tejto chvíle, ak ma pamäť neklame;  
našli sme spoločnú reč aj s autobusármi, aj so železnicou, jednoducho s každým, kto je 
zainteresovaný a v poslednej fáze aj so spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových 
priestorov, že máme právoplatné územné rozhodnutie; čaká nás ešte ďalší stupeň vydania 
stavebného povolenia, kde sa znovu poobíjame s nimi, takže nie je to tak, že toto vzniklo 
samo, len ten rozpočet prispôsobiť to boli mesiace, kým sme sa s projekčnou kanceláriou 
Ing. arch. Beckera dohadovali o tom, že či bicyklový stojan má byť taký, alebo onaký, aby 
sme sa zmestili do rozpočtu a všetky tie detaily, ktoré tam sú; ja sa chcem všetkým 
poďakovať, ktorí na tomto pracovali, že dnes o tom vôbec môžeme hlasovať,  

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

zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ŽoNFP) v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy, kód výzvy:                           
IROP-PO1-SC121-2019-48 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: - 1.2.1 Zvyšovanie atraktivity a konkurencieschopnosti verejnej osobnej dopravy na 
realizáciu projektu s názvom „Záchytné parkovisko -  predstaničný priestor v Šali – 
prestupný uzol“ 

B. schvaľuje 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Záchytné parkovisko -  

predstaničný priestor v Šali – prestupný uzol“  realizovaného v rámci výzvy 
IROP-PO1-SC121-2019-48, 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 292 743,65 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu             
5 854 873,08 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. 
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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. 
 
 
2. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci OPII na realizáciu 

projektu „Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“ - materiál číslo C 2/5/2020 
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka oddelenia stratégie a komunálnych činností 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- to spolufinancovanie resp. neoprávnené náklady, tie uvažujete v tomto prípade aké?  
- lebo tiež to je v podstate ako keby sme podpisovali blanko šek nejaký,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- z tej štúdie, ktorá už bola schválená, nevyplývajú žiadne neoprávnené výdavky, takže toto 

by muselo byť naozaj v priebehu verejného obstarávania, že sa nám nepodarí vyobstarať 
sumu, ktorá bola naplánovaná v rozpočte, tak tam môžu byť nejaké rozdiely a to navýšenie 
vlastne bude predstavovať neoprávnený výdavok, ale zatiaľ sme nemali také verejné 
obstarávanie, ktoré by dopadlo horšie, ako bol predpokladaný rozpočet, aspoň si 
nepamätám, ale je to formulácia, ktorú tam musíme jednoducho dať,  

 
Ing. Peter Andráši 
- tá spoločnosť, ktorá nám robila tú štúdiu, oni sú tí, ktorí to spracujú? 
 
Ing. Eliška Vargová 
- oni spracovali štúdiu uskutočniteľnosti a teraz nám pomáhajú so žiadosťou, s tým, že robia 

tuším aj pre Galantu a pre ďalšie obce,  
 
Ing. Peter Andráši 
- ja len kvôli tomu, lebo som si prečítal obchodný predmet podnikania, nie je to nič osobné, 

len tu je, že sprostredkovateľská činnosť, obchod služieb, výroba, reklamné, marketingové, 
vydavateľská činnosť, polygrafická, športové, kultúrne podujatia, výroba výrobkov z dreva, 
korku, slamy, stavebné práce, uskutočňovanie stavieb, počítačové služby; to sú oni, áno? 

 
Ing. Eliška Vargová 
- áno, neviem, či ste si stihli pozrieť štúdiu uskutočniteľnosti, tam je celá tá architektúra 

navrhnutá, my na to odborné kapacity nemáme, aby sme to takto vedeli aj po 
programátorskej stránke navrhnúť, 

 
Ing. Peter Andráši 
- ale sme presvedčení, že to je dobrá štúdia? 
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Ing. Eliška Vargová 
- áno, boli sme aj na konzultáciu na Úrade podpredsedu vlády, kde nám povedali, že naša 

štúdia spolu s Galantou patria medzi tých 5 najlepších,  
 
Ing. Peter Andráši 
- perfektné,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- ja som rada, že sme dostali také informácie,  
 
Ing. Peter Andráši 
- aj ja sa teším, ďakujem, 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(ŽoNFP) v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
podporu budovania inteligentných miest a regiónov, kód výzvy: OPII-2020/7/11-DOP 
v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OPII”), Prioritná os 7. 
Informačná spoločnosť, Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci 
elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, 
elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva, na realizáciu projektu s názvom 
„Moderné technológie – Šaľa na ceste SMART“, 

B. schvaľuje 
a) predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu s názvom „Moderné technológie – 

Šaľa na ceste SMART“ v rámci výzvy OPII-2020/7/11-DOP, 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 43 470,05 EUR t. j. rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu             
869 401,00  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: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 

 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 

Neboli predmetom rokovania. 
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E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Voľba hlavného kontrolóra mesta Šaľa - materiál číslo E 1/5/2020 
Predložil Ing. Tibor Baran, predseda komisie  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- vážený p. primátor, milé pani poslankyne, páni poslanci, bolo to už pomerne dávno, písal 

sa rok 1990; začala sa tvoriť novodobá história samosprávy, ale aj nášho mesta; pokúsim sa 
nehovoriť dlho, iba v krátkosti chcem vyjadriť niekoľko myšlienok z tejto etapy môjho 
života; budem  to radšej čítať, pretože v tejto chvíli by som to ťažko zvládla bez papiera; 
ubehlo vyše 30 rokov od vzniku samosprávy a takmer 35 od môjho vstupu ako 
zamestnankyne do služieb nášho mesta; po takmer 30 rokoch pôsobenia vo funkcii 
hlavného kontrolóra, sa môj mandát chýli ku koncu a ja si plne uvedomujem, akú veľkú 
dôveru vložili do tejto funkcie najvyššie orgány nášho mesta; od začiatku môjho pôsobenia 
som uvažovala nad vlastnosťami, ktoré sa od hlavného kontrolóra očakávajú; nachádzam 
tu analógiu s dvomi etickými cnosťami, ktoré už pred  vyše 100 rokmi pomenoval Max 
Weber: etikou presvedčenia a etikou zodpovednosti; nie sú to protiklady, ale navzájom sa 
doplňujúce pravidlá; doplnila by som však k nim ešte jedno: nezávislosť, pretože toto mi 
vo voľbách, ako hlavný mandát pre výkon funkcie, zverili  poslanci; počas celého obdobia, 
aj napriek mnohokrát vážnym miestnym, či celospoločenským, hospodárskym, ale aj 
finančným „šokom“, zostalo naše mesto na dobrej úrovni, ku ktorej som sa vždy snažila, 
aby prispela aj funkčná a za každých okolností nezávislá kontrola, 

- nepochybne, v živote každého z nás sú však začiatky i konce; koniec môjho mandátu 
predstavuje zavŕšenie istej životnej etapy, ale zároveň aj odchod do dôchodku; verím, že 
tento môj odchod neznamená ozajstný koniec, ale že iba život rozhodol zmeniť „ smer mojej 
cesty“; odchádzam preto s dobrým pocitom a myšlienkou na všetky skúsenosti a zážitky, 
ktoré som prežila; beriem toto obdobie ako obrovskú osobnú skúsenosť, ktorá bola 
prínosom v mojom živote; zavŕšenie každej životnej etapy by malo byť príležitosťou 
zhodnotiť a poďakovať sa;  som rada, že ja mám tú možnosť, aby som sa vám poďakovala 
za roky strávené spoločnou prácou; v prvom rade ďakujem tým z vás, s ktorými som 
začínala v čase, v ktorom sa moja pôvodná neistota kontrolórky menila na skúsenosti; 
s poslancami a to Tiborom Baranom, Štefanom Bartošovičom, Jožkom Grellom, Petrom 
Gombošom ale aj Ivanom Kováčom som spolupracovala celé moje funkčné obdobie; celý 
tento čas, po všetky roky boli vaše cenné názory prameniace z bohatých skúseností a vašich 
odborných znalostí oporou stability a dôvery mojej práce; som vám za ne nesmierne 
vďačná; taktiež osobné nasadenie, prinášajúce inšpirácie z takmer všetkých oblastí mesta 
bolo v mnohom aj pre oblasť kontroly pre mňa prínosom, za čo ďakujem najmä Peťovi 
Andrášimu, jeho bratovi Robovi, ale aj Gabike  Lackovej, s ktorými sme na margo 
okamžitého zjednania nápravy často spolupracovali aj mimo kontroly; všetko to bolo pre 
mňa prínosom, ktorý som následne mohla zužitkovať pri mojej práci; moja vďaka za 
príležitosť osobne spoznať a byť súčasťou spolupráce nielen pri kontrolnej činnosti, ale aj 
mimo nej patrí Peťovi Hlavatému, Mariánovi Krištofovi a Peťovi Jarošovi, ale tiež aj 
večianskym poslancom Marekovi Molnárovi a Milošovi Rehákovi; ako hlavná kontrolórka 
som na seba častokrát brala riziko, keď som si dovolila vyjadriť odborný, ale aj svoj osobný 
názor, ktorý sa nemusel vždy zhodovať s názormi vás všetkých poslancov; viem však, že 
nám vždy išlo o presvedčenie a zodpovednosť v prospech mesta; za všetky tieto prejavené 
názory vám chcem dnes z toho  miesta poďakovať; moja vďaka patrí aj funkčne najmladším 
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poslankyniam a poslancom Marike Farkašovej, Dominike Jarošovej, Slavomírovi Kališovi, 
Peťovi Szalayovi, Tomášovi Mészárosovi, ale aj Aničke Toriškovej, s ktorou som, ešte aj 
ako so začínajúcou mladučkou kolegyňou na mestskom úrade mimoriadne rada 
spolupracovala; vždy ako právnička stála o informácie a zároveň si vypočula aj názory tých 
skúsenejších; prirodzene najčastejšie pri svojej práci som sa stretala, okrem primátora aj 
s jeho zástupcami Danickou Lehockou a Robom Tölgyesim; veľkoryso ste si so mnou 
vymieňali skúsenosti a schopnosti, neváhali ste poukázať na chyby, častokrát ste ma 
podporovali vo chvíľach  „beznádeje“; nielen za to, ale aj za prejavenú príkladnú spoluprácu  
vám obom ďakujem; ak som úvodom ako prvého oslovila primátora nášho mesta, moje 
ďakovné slovo patrí aj na záver práve Jožkovi Belickému; vraví sa, že nič nie je náhoda; 
svet je malý a Šaľa ešte menšia; možno práve preto sa naše cesty, nie náhodne, ale úplne 
prirodzene, stretli už pred 30 rokmi pri spoločnom záujme pracovať v prospech občanov 
a nášho mesta; množstvo odborných znalostí a schopností z Tvojej „bohatej studnice 
poznania samosprávy“ som čerpala aj ja počas rokov spolupráce; aj vďaka nej a Tvojej 
ústretovosti a trpezlivosti si mi v mnohých neľahkých situáciách ukázal „ako vydržať 
údery“, 

- ďakujem osudu za túto zvláštnu  príležitosť, ktorú som dostala a mohla ju zhrnúť do mojej  
školy života; milé dámy a páni, všetkým vám chcem ešte raz vyjadriť vďaku za pochopenie, 
bez ktorého by moja práca nebola možná; som vďačná, že som sa mohla stať,  takmer  počas 
celého môjho aktívneho života, jedným čo i len jedným malým skielkom mozaiky, tvoriacej 
naše mesto; verím, že dnešná zmena, ktorú prinesie vaša voľba, bude pre mesto, ale aj pre 
nového hlavného kontrolóra prínosom; keďže dnešné rokovanie ešte bude pokračovať,  
prijmite moje pozvanie, spojené s osobným podaním ruky, až po jeho skončení, ďakujem 
vám, 

 
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh 
- možno by som na správnu koľaj uviedol jeden svoj názor, čo sa týka poradia vystupujúcich, 

dostal som informáciu, že budú vystupovať v abecednom poradí, napriek tomu, že sme sa 
v komisii o tom nezáväzne bavili, nemám s tým žiadny problém,  

- chcel by som dať procedurálny návrh, vychádzal som z dôvodu toho maximálneho počtu 
uchádzačov, ktorí splnili zákonom stanovené predpoklady a podmienky; dávam návrh, aby 
každý jeden uchádzač dostal 5 minút na prezentovanie svojej osoby,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- čiže, aby tá prezentácia nebola limitovaná 10 minútami, ale 5 minútami,  
 
Ing. Tibor Baran  
- áno,  
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
- navrhol, aby každý uchádzač dostal 5 minút (namiesto 10 minút) na prezentovanie svojej 

osoby.   
Prezentácia: 20 
Za:  17 
Proti:    2 
Zdržal sa:   1 
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.   
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Mgr. Mária Farkašová 
- moja otázka je na predsedu komisie, predpokladám, že to je správne, ale nemám to 

naštudované tak ako vy; vraveli ste, že niektorí uchádzači boli vyradení, bol nejaký zoznam, 
aj preto, že nepredložili výpis z registra trestov; ja som si prechádzala ten zoznam 
uchádzačov a niektorí tam majú napríklad čestné vyhlásenie o bezúhonnosti, či toto je 
v poriadku a prečo je to tak,    

 
Ing. Tibor Baran 
- určite bude vedieť podať lepšie vysvetlenie p. Belovičová, 
 
Mgr. Jana Belovičová 
- jednou z požiadaviek bolo, aby uchádzači poskytli údaje, aby sme mohli vyžiadať výpis 

z registra trestov; nie výpis z registra trestov, pretože výpis z registra trestov už si vlastne 
zamestnávateľ dokáže vypýtať sám, nemusia nám ho osobne nosiť; niektorí ho predložili 
sami od seba a iní predložili len údaje, aby sme to mohli získať; čiže to len tí, čo nepredložili 
vôbec žiadne údaje, ani tú overenú kópiu, poslali vlastne len životopis,   

 
Ing. Peter Andráši 
- ja by som predovšetkým zareagoval na Betkine slová; nám bolo, respektíve mne osobne, 

cťou spolupracovať (aj keď to môže vyzerať inak); na druhej strane by som bol rád, keby 
jej ešte vstupová karta zostala chvíľu, než zvolíme dnes kohokoľvek, myslím, že bude fajn, 
keď bude môcť prísť na kávu a povedať si svoj názor, ktorý určite vyplýva z dlho dlhoročnej 
praxe a poučiť, nasmerovať, popr. pomôcť, takže nebol by som rád, keby dovi dopo od 
dneska; ak by to bolo v mojej moci, teraz by som hlasoval o odmene hlavnej kontrolórky, 
čo sa už samozrejme nedá;  

- čo sa týka návrhu p. Barana, z môjho pohľadu, aby ste vedeli, nemyslím si, že by sa každý 
rozkecával dlhé hodiny, preto som bol proti, že možno niekto hovorí pomalšie, rýchlejšie, 
aby nebol v strese, mohol mať čas, aký uzná za vhodné, nemyslím si, že každý má tú 
tendenciu tu pol hodinu kecať,    

 
RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka 
- vzhľadom na to, že sme odsúhlasili, že sa budú prezentovať jednotliví kandidáti tých  

5 minút, ale ja by som sa priklonil k tomu, aby to bolo iné, ako niektorí predrečníci dnes, 
ale asi tak hlasno, ako keď diskutuje Peter Andráši, možno nie sú naučení, ale aby sme ich 
všetci počuli,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- dúfam, že každý rozumel správne, tak hlasno nie tak často,  
- pristúpime teraz ku kandidátom, ktorí sú tu dnes prítomní,  
 
Ing. Klaudia Antálková 
- už som bola predstavená, ja len toľko, keď som tu takto isto pred šiestimi rokmi stála, 

povedala som si, že ja to skúsim znova o tých šesť rokov, takže som si svoj sľub splnila; 
uvedomujem si, aká veľká zodpovednosť je vykonávať hlavného kontrolóra mesta Šaľa; 
hoci som nerobila v samospráve, myslím si, že by som mohla byť prínosom, lebo mám dosť 
veľké skúsenosti a znalosti, čo sa týka kontroly; pracujem na Ministerstve financií, 
dostávam sa do styku s podnetmi, čo sa týka samosprávy; uvedomujem si, že  
p. Sedliačiková pravdepodobne nasadila vysokú latku, čo sa týka úrovne hlavného 
kontrolóra, ale prakticky je to predĺžená ruka vás, tak by som bola rada, keby som mohla 
odovzdať svoje skúsenosti a znalosti do služieb mesta, urobiť aj niečo pre Šaľu,   
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Mgr. Mária Farkašová 
- Váš životopis som videla, máte širokú prax, čo sa týka kontrolingu, alebo risku aj priamo 

v banke, alebo v poisťovni, čo je teda veľká agenda, oveľa väčšia ako agenda samosprávy, 
takže predpokladám, že tie skúsenosti sú široké, osvedčenie v audítorských skúškach, tiež 
fajn; tak mňa by zaujímalo, určite ste veľakrát prišli do nejakej zaujímavej situácie cez roky 
tej praxe, napríklad skúste si spomenúť na situáciu, keď ste boli v nejakom takom, že ste 
museli podať kontrolu a riešili ste nejaký konflikt záujmov, pretože sa to týkalo či už 
nejakého kolegu, alebo nejakých takýchto blízkych osôb, že ako ste postupovali,  

 
Ing. Klaudia Antálková 
- pokiaľ mali tí moji kolegovia konflikt záujmov?  
 
Mgr. Mária Farkašová 
- konflikt záujmov, že to bol Váš kolega, že ste kontrolovali kolegu,  
 
Ing. Klaudia Antálková 
- kolegu ja kontrolovať samozrejme nemôžem, takže keby som zistila, že prichádzam do 

konfliktu záujmov, je mojou povinnosťou nahlásiť to svojmu nadriadenému, čiže aj sa 
zdržať takéhoto konania a nevykonávať túto kontrolu,  

 
Ing. Martina Bartošovičová 
- úvodom by som v krátkosti zhrnula moje doterajšie pôsobenie a pracovné skúsenosti;  

vo verejnej správe pôsobím šesť rokov, z toho tri roky v  terajšom zamestnaní ako 
kontrolórka na Útvare hlavného kontrolóra mesta Šaľa; predtým som tri roky pôsobila ako 
asistentka na Okresnom súde v Galante; taktiež som pracovala ako účtovníčka a špeditérka 
v súkromnej firme pre autodopravu a zasielateľstvo; mám skúsenosť aj s prácou v zahraničí, 
ktorá ma obohatila o jazykové znalosti; z hľadiska predpokladu odbornosti pre pozíciu 
hlavnej kontrolórky je moja doterajšia prax na Útvare hlavného kontrolóra v Šali, kde 
pracujem ako samostatná odborná referentka kontroly; práve tu získané vedomosti 
a znalosti by som rada zúročila v prospech nášho mesta; v tomto období som úspešne 
absolvovala akreditované vzdelávacie programy na Ekonomickej univerzite v Bratislave 
a v Regionálnom vzdelávacom centre samosprávy v Nitre, ktoré boli zamerané na kontrolu 
vo verejnej správe; počas môjho, síce krátkeho, ale pre mňa veľmi prínosného obdobia, som 
mala možnosť nazbierať odborné znalosti a skúsenosti o kontrole v samospráve aj ako 
členka Združenia hlavných kontrolórov SR od roku 2017; v prípade, ak získam vašu dôveru, 
by som rada rozvíjala svoje doterajšie pracovné skúsenosti a taktiež nadviazala na prácu 
súčasnej hlavnej kontrolórky; jej takmer 30 ročné pôsobenie na tejto pozícii je dôkazom 
toho, že svoju prácu vykonáva dôsledne, objektívne a zákonne; mojim cieľom pri výkone 
kontroly je dohliadnuť na to, aby pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta Šaľa bola 
dodržaná zákonnosť a transparentnosť, nakoľko transparentná, či zreteľná a objektívna 
samospráva napĺňa očakávania verejnosti a to pri hospodárnom nakladaní s prostriedkami 
mesta a dodržiavaní zákona o obecnom zriadení a platných VZN; preto túto pozíciu vnímam 
ako službu vám, poslancom, manažmentu mesta ako aj občanom mesta, ktorí chcú byť čo 
najviac informovaní o fungovaní a kondícii mesta; taktiež ju vnímam aj ako službu mestu, 
ktorá má napomáhať správnemu fungovaniu v procese riadenia a zároveň má slúžiť ako 
spätná väzba pri rozhodovaní; aj keď kontrola znamená často kritické hodnotenie 
skutkového stavu, napriek tomu by som chcela, aby postavenie hlavného kontrolóra bolo 
prínosom pre toto mesto, či už pri vzniku nových procesov, alebo aj ako prevencia pred 
vznikom možných nedostatkov; pokiaľ mi prejavíte svoju dôveru, budem svoju prácu 
vykonávať v duchu zákonnosti, objektívnosti a nezávislosti, 



15 
 

Mgr. Mária Farkašová 
- veľmi pekný prejav; ja by som rada počula odpoveď na otázku, vy ste vlastne predkladali 

čestné prehlásenie, že nepodnikáte, nie ste členkou žiadnej dozornej rady, pre ktorú sa 
vykonávajú kontroly, ani politické strany a pod.; ako by ste postupovali v takom prípade, 
keby že robíte kontrolu na kontrolovanom úrade a ten vedúci, alebo manažment, sú tam 
väzby, alebo prepojenie či už s Vami, alebo s rodinou, ako by ste v takom prípade 
postupovali? 

 
Ing. Martina Bartošovičová 
- je to nie veľmi ľahká práca, posúdiť kontrolu objektívne, ale nakoľko zákon nepustí, pre 

hlavného kontrolóra si myslím, nie sú veľmi podstatné informácie, či sú tam nejaké rodinné 
väzby; práca hlavného kontrolóra spočíva v tom, posudzovať všetky náležitosti z hľadiska 
zákonnosti,  

 
Mgr. Martina Hátašová 
- mám 29 rokov, stredoškolské vzdelanie som ukončila na Gymnáziu J. Fándlyho, následne 

v roku 2013 som absolvovala 1. stupeň vysokoškolského vzdelania na UK v Bratislave, na 
právnickej fakulte, kde mi bol udelený titul bakalár; kontinuálne som pokračovala v štúdiu 
na druhom stupni vysokoškolského vzdelania na  UK v Bratislave, na právnickej fakulte, 
kde som získala titul magister; z mojich doterajších pracovných skúseností by som rada 
spomenula, že som pôsobila v oblasti administratívy a zároveň v oblasti marketingu, od 
mája v roku 2014 som počas štúdia pôsobila na pozícii právneho asistenta v organizačnej 
zložke medzinárodnej advokátskej kancelárie, kde predmetom mojej pracovnej náplne bola 
príprava právnych textov, právnych predpisov, zároveň monitoring, administratívny 
a odborný aparát a podpora v rámci vedenia advokátskej kancelárie; následne od mája 2015 
po ukončení štúdia som pôsobila v národnej advokátskej kancelárii, kde som zastrešovala 
predovšetkým prípravu a prevzatie zastúpení v súvislosti s exekučnými konaniami a teda 
zastupovala klientov v daných konaniach, zároveň v konaniach pred konaniami o nútenom 
výkone rozhodnutí a zároveň v civilných mimosporových veciach; od októbra v roku 2015 
pôsobím na Ministerstve pôdohospodárstva, rozvoja a vidieka SR na organizačnom útvare 
sekcia legislatívy, odbor právny, na pozícii hlavný štátny radca; v rámci opisu činnosti 
zastrešujem predovšetkým súdne, správne a trestné konania, v ktorých rezort zastupujem; 
v rámci súdnych konaní zastupujem ministerstvo predovšetkým v obchodno-právnych 
a občiansko-právnych sporoch, pôsobím tiež v oblasti správneho súdnictva, kde rezort 
zastupujem a moja agenda je predovšetkým zameraná na štrukturálne investičné fondy EÚ; 
zároveň zastupujem rezort v priamych platbách a projektových podporách poskytovaných 
z Európskeho poľnohospodárskeho a záručného fondu; zároveň sa podieľam na príprave 
interných aktov, právnych predpisov, plnenie legislatívnych úloh vlády, podieľam sa na 
pripomienkovaní zmluvnej agendy, tiež v anglickom jazyku, a teda predovšetkým 
zastrešujem finančno-právne vysporiadanie finančných vzťahov titulom nezrovnalostí, 
ktoré vznikajú v rámci aplikácie fondových záležitostí; ovládam prácu s počítačom, plynulo 
ovládam anglický jazyk a pasívne ovládam jazyk nemecký; medzi moje osobnostné 
predpoklady patrí ambicióznosť, sebavedomosť, flexibilita, komunikatívnosť a odolnosť 
voči stresu; hlavný kontrolór je zamestnancom obce a mám za to, že pre úspešné plnenie 
kontrolných a dohľadových právomocí vyplývajúcich mu zo zákona o obecnom zriadení je 
dôležitá spolupráca s inými orgánmi obce a zároveň považujem za potrebné preventívne 
edukovať kontrolované subjekty na predchádzaní rizík a eliminácii rizík, ktoré v rámci 
kontrolných činností vznikajú a následne elimináciu ďalších právnych skutočností, ktoré 
môžu byť následkom takýchto zistení; vzhľadom na moje skúsenosti, kvalifikačné 
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a osobnostné predpoklady pevne verím, že by som bola vhodným uchádzačom na pozíciu 
hlavného kontrolóra mesta Šaľa,  

 
Mgr. Mária Farkašová 
- Váš motivačný list je celkom fajn, ale nenašla som v ňom tú motiváciu, prečo chcete úplne 

zmeniť obor a odbor a to, čo Vás zaujíma, lebo zjavne z toho, čo hovoríte, je z toho cítiť 
taká vášeň, proste Vás to baví; druhá otázka je, máte to v osobnostnom profile, čo to 
znamená, že ste „adaptalita“, to by som potrebovala vysvetliť, čo to pre Vás znamená 
v praxi,  

 
Mgr. Martina Hátašová 
- k prvej otázke by som rada uviedla, že nakoľko v oblasti štátnej správy a na ústrednom 

orgáne štátnej správy som získala veľké množstvo skúseností a teda nielen v oblasti práva, 
ale celkovo v rámci procesu predovšetkým aplikácie eurofondov od podania žiadosti až po 
finálne štádiá v rámci súdnych konaní, rada by som sa teraz práve orientovala na oblasť, 
ktorá je kontrolnou oblasťou, nie tou právnou, kedy už je problém, ale práve v kontrolnej 
oblasti, kde je potom možné ešte upravovať tie postupy a eliminovať tie riziká, aby to 
nezašlo do finálnych súdnych konaní a to je moja najväčšia motivácia, prečo by som sa 
chcela venovať tejto oblasti, pred pred súdnym konaniam, že je ešte tá možnosť variovať 
a vylepšovať to pôsobenie v systéme a aplikácii; v rámci druhej otázky, je to asi preklep, 
ospravedlňujem sa, malo to byť adaptabilita, a je to vlastne prispôsobivosť celkovo ku 
kolektívu, podmienkam a celkovo vonkajším a vnútorným faktorom,  

 
Mgr. Mária Farkašová 
- tomu rozumiem, ale prečo to máte v osobnostnom profile, priznám sa, že je to nezvyčajné, 

tak ako chcete sa prispôsobiť tomu prostrediu, v ktorom pracujete, tak mám tomu chápať?  
 
Mgr. Martina Hátašová 
- áno,  
 
Bc. Jana Horváthová 
- som rodená Šaľanka a jediné, po čom naozaj túžim, je pracovať pre toto krásne mesto, 

milujem ho a ide mi  o dobro tohto mesta; snažila som sa o to celé roky, vždy som len dobre 
a pozitívne hovorila o tomto meste a keď počujem mnohé komentáre na internete, koľko je 
tu nevďačníkov, koľko je tu ušomraných ľudí, ktorí vedia len kritizovať a nič dobré nevedia 
urobiť pre toto mesto, všetkých by som vyzvala, nech si to vyskúšajú, nielen rečniť, ale aj 
niečo dobré urobiť; ja len dúfam, ak by som bola zvolená, tak by som urobila všetko pre to, 
aby toto mesto ďalej rozkvitalo, aby sme mali čo najlepšie meno, aby nás poznali nielen na 
Slovensku, ale aby nás poznali aj v zahraničí, aby sa tu všetko dobre budovalo, aby bolo 
všetko správne financované, nech sú ľudia hrdí na toto mesto a nielen nadávajú a šomrú,  
čo sa tu zlé deje, neustále kritizovali; preto by som chcela aspoň tým malým dobrom 
prispieť pre toto mesto,  

 
Mgr. Mária Farkašová 
- máte uvedené, že máte rada históriu faktu, teda čítate knihy, tak čo najviac momentálne 

máte rozčítané? 
 
Bc. Jana Horváthová 
- momentálne čítam Budovateľské 50-te roky, dostala som tú knihu na Vianoce, lebo som si 

ju veľmi priala, už som asi v polovici, mám doma niekoľko kníh, či už životopisy vodcov, 
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mala som prečítané viaceré verzie o Napoleonovi, Márii Terézii, Kráľovnej Viktórii, rada 
čítam aj históriu, dejiny, či už Slovenska, Československa a Anglicko,  

 
Mgr. Juraj Jaššo 
- celý život pracujem s ľuďmi, čiže to je taká motivácia, že vždy ma baví práca s ľuďmi; síce 

je pravda, že som vyštudoval dopravu, prepravu strednú školu, v tomto odbore som pracoval 
dosť rokov, tiež som robil na železnici kontrolóra, bola tam taká situácia, že sa tam niečo 
redukovalo, tak som prešiel do druhej sféry, kde momentálne teraz pracujem; momentálne 
ma teraz zaujala táto ponuka kontrolóra mesta Šaľa, nakoľko som sa sem presťahoval, je to 
pekné mesto,  

 
Mgr. Mária Farkašová 
- zaujímali ste sa o túto pozíciu, pozreli ste si, ktoré orgány budete kontrolovať a ako často? 

ak áno, skúste vymenovať,  
 
Mgr. Juraj Jaššo 
- viem, že tam bol mestský úrad, ktorý sa kontroluje, potom správa majetku, ako sa hospodári 

s majetkom mesta,  
 
Ing. Karina Pyteľová 
- momentálne pracujem v banke ako klientsky poradca, pracujem so zákonom, radím 

klientom, hľadám im tie najlepšie možné voľby aké sú; táto pracovná ponuka ma zaujala 
preto, nakoľko som inžinierkou regionálneho rozvoja a celkovo ma zaujíma správa vecí 
verejných a ako to tu funguje; po vysokej škole som tu bola na odbornej praxi, aj počas 
strednej školy som tu vykonávala prax, takže mám to tu rada a určite práca hlavného 
kontrolóra je aj takou tou výzvou pre mňa, takže chcela by som tú prácu určite vykonávať,   

 
Mgr. Mária Farkašová 
- vo Vašom životopise mi chýba taký osobnostný profil, tak skúste samu seba ohodnotiť, 

nejaké vlastnosti a nejaké pozitíva, prečo by sme si mali vybrať práve Vás a potom skúste 
povedať, že ako si predstavujete, aj po odbornej aj po osobnostnej stránke toho kontrolóra, 
ako by mal dobrý kontrolór vyzerať alebo byť,  

 
Ing. Karina Pyteľová 
- takže musím byť presná, musím aj o práci, ktorú vykonávam, poznať všetky fakty, 

čo sa týka mňa, tak som zhovorčivá, flexibilná, nemám problém sa učiť, v podstate po 
vysokej škole sa stále učím; čo sa týka hlavného kontrolóra, tak ide o nezávislý útvar, 
hlavný kontrolór musí taktiež pracovať v rozmedzí zákona,    

 
Mgr. Tomáš Skalický 
- osobné údaje boli o mne povedané, ostatné údaje sú uvedené v životopise, nepovažujem za 

potrebné duplicitne uvádzať tieto informácie, 
 
Mgr. Mária Farkašová 
- uvádzate, že sa venujete písaniu odborných článkov; aj ich niekde publikujete? a aké 

odborné články? 
 
Mgr. Tomáš Skalický 
- áno, zatiaľ som napísal tri články, dva som publikoval na stránke najprávo.sk a tretí 

momentálne vyjde v časopise Justičná revue; prvý článok som písal na tému „Trest 
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domáceho väzenia a jeho výkon“, druhý článok bol „Procesné práva poškodeného“ a tretí 
článok „Niektoré aspekty zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín“,  

 
Mgr. Jozef Belický  
- týmto je prezentácia účastníkov vyčerpaná; pred samotnou voľbou vyhlasujem 5 minútovú 

prestávku na rozdistribúciu hlasovacích lístkov, 
 
Po prestávke: 
 
Mgr. Jozef Belický  
- chcel by som požiadať Ing. Mariána Krištofa – predsedu volebnej komisie, aby vás 

oboznámil o spôsobe voľby,  
 
Ing. Marián Krištof 
- spôsob a vykonanie voľby hlavného kontrolóra, hlavného kontrolóra volí mestské 

zastupiteľstvo na 6 rokov; jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň 
nástupu do práce,  

- v súlade s § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na zvolenie hlavného 
kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov mestského 
zastupiteľstva, to znamená 11, 

- ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, mestské zastupiteľstvo ešte na tej istej 
schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali  
v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov.  

- v prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti  
s najväčším počtom platných hlasov,  

- v druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov,  
- volebná komisia zabezpečuje priebeh tajného hlasovania a dozerá na dodržiavanie pravidiel 

tajného hlasovania.  
- hlasovacie lístky sa budú vhadzovať do volebnej urny, priebeh tajného hlasovania vedie 

predseda volebnej komisie,  
- hlasovací lístok obsahuje poradové číslo kandidáta, priezvisko a meno kandidáta 

zoradeného podľa abecedného zoznamu;  
- na hlasovacom lístku pre voľby hlavného kontrolóra udelí hlas poslanec mestského 

zastupiteľstva najviac jednému kandidátovi a to zakrúžkovaním poradového čísla pred 
priezviskom a menom kandidáta; hlasovací lístok je opatrený úradnou pečiatkou mesta 
Šaľa;  
v prípade nezakrúžkovania ani jedného z kandidátov, zakrúžkovaním viacerých ako 
jedného kandidáta, alebo na iným spôsobom upravený hlasovací lístok sa prihliada ako na 
neplatný; hlasovací lístok každý poslanec mestského zastupiteľstva vloží osobne do 
označenej volebnej schránky, 

- po ukončení tajného hlasovania volebná komisia otvorí volebnú schránku a zistí výsledky 
hlasovania,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- má niekto nejakú nejasnosť alebo otázku k tomuto hlasovaniu? 
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- ja by som si chcel splniť svoju zákonnú povinnosť, v zmysle čl. 6 Ústavného zákona 

o ochrane verejného záujmu pri výkone verejnej funkcie verejných funkcionárov 
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oznamujem týmto svoj osobný záujem vo vzťahu k jednému z kandidátov na pozíciu 
hlavného kontrolóra, Ing. Bartošovičovej, čím som si splnil svoju zákonnú povinnosť,  

 
Ing. Slavomír Kališ 
- takisto si plním svoju povinnosť, v zmysle čl. 6 Ústavného zákona o ochrane verejného 

záujmu pri výkone verejnej funkcie verejných funkcionárov oznamujem týmto svoj osobný 
záujem vo vzťahu k jednému z kandidátov na pozíciu hlavného kontrolóra, t. j. Mgr. 
Martiny Hátašovej, čím som si splnil svoju zákonnú povinnosť,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- poprosím predsedu volebnej komisie, aby viedol voľbu a poslancov, aby ste vykonali 

hlasovanie,  
 
Voľba hlavného kontrolóra mesta Šaľa sa uskutočnila tajným hlasovaním.  
 
Ing. Marián Krištof  
- správa volebnej komisie o výsledku voľby hlavného kontrolóra mesta Šaľa, ktorá sa 

uskutočnila dňa 20. 08. 2020;  
- voľba hlavného kontrolóra mesta Šaľa sa uskutočnila tajným hlasovaním a volebná komisia 

zistila tieto výsledky:  
počet rozdaných hlasovacích lístkov bolo 21, 
počet odovzdaných hlasovacích lístkov bolo 21,  
počet platných hlasovacích lístkov 21,  
počet neplatných hlasovacích lístkov 0, 

- počet odovzdaných hlasov pre jednotlivých kandidátov; konštatujem, že dvom kandidátom 
boli dané hlasy: 
- Bartošovičová Martina Ing. 13 hlasov  
- Hátašová Martina Mgr.   8 hlasov   
 

- v súlade s § 18a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení na zvolenie hlavného 
kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov, tzn. 11;  

- súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali získala 
kandidátka Ing. Martina Bartošovičová a to počtom hlasov 13,   

 
Výsledok tajného hlasovania a znenia uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
volí 
do funkcie hlavného kontrolóra mesta Šaľa p. Ing. Martinu Bartošovičovú na obdobie šesť 
rokov, v súlade s § 18 a § 18a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších 
zmien a doplnkov. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- poďakoval za oznámenie výsledkov voľby, za vykonanie voľby,  
- poďakoval všetkým kandidátom, ktorí doručili svoje žiadosti; zvlášť tým, ktorí prišli na 

osobnú prezentáciu, za to, že mali záujem pracovať v službách mesta Šaľa,    
- Ing. Martine Bartošovičovej zablahožel ku zvoleniu,   
 
Ing. Martina Bartošovičová  
- ďakujem, veľmi si vážim vašu prejavenú dôveru a úprimne priznávam, že predčila všetky 

moje očakávania; práve táto skutočnosť ma jednak zaväzuje, ako aj povzbudzuje v tom, aby 
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som na sebe pracovala; verím, že svoju prácu budem vykonávať odborne a svedomito 
s najlepším vedomím a svedomím a nesklamem vašu prejavenú dôveru,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- dovolím si ešte predsa niekoľko slov, máme zvoleného nového hlavného kontrolóra, ale ja 

by som chcel ešte niekoľko slov venovať aj vo vašom mene hlavnému kontrolórovi, ktorý 
dnes končí, resp. nie dnešným dňom, ale kedy uplynie funkčné obdobie p. Ing. Alžbety 
Sedliačikovej; neviem vyjadriť to, čo počúvam aj od vás a čo zrejme budete mať dnes ešte 
šancu vyjadriť to osobne, ale chcem povedať v mene mesta Šaľa veľké ďakujem; ďakujem 
za tie roky odvedenej skvelej práce, excelentnej, nebolo to vždy jednoduché, naozaj sme 
spolu absolvovali všeličo, za tých 30 rokov, vykonávala si veľmi zodpovednú prácu v tomto 
meste a 30 rokov prinesie aj pri najlepšej snahe aj kritické situácie, ktoré treba zvládnuť 
nielen odborne, nielen precízne, nielen transparentne, ale aj ľudsky a myslím si, že si sa 
s tým vždy dokázala vyrovnať; ja si osobne cením asi to, čo aj viacerí z vás, ľudský prístup, 
nemajme snahu o vyhľadávanie senzácií, na to tu nie je priestor, na to vykonávame príliš 
zodpovedné funkcie, nesnažme sa kriminalizovať, lebo môžeme poškodiť človeka skôr, než 
je rozhodnuté o jeho vine, ale snažme sa napraviť to, čo napraviť možno, snažme sa poradiť 
tam, kde poradiť treba a snažme sa aj poukázať na problémy, ktoré nastávajú, ale 
poukazovať na ne s cieľom, aby v našom meste mohlo byť ešte lepšie, ako bolo doteraz; 
verím, že toto presvedčenie a kontinuita tohto diania tu zostane aj do budúceho obdobia; 
zaviedla si to úžasne, pretože vlastne odkedy existuje ustanovenie o hlavnom kontrolórovi 
v zákone o obecnom zriadení, tak si bola do tejto funkcie zvolená a vykonávala si ju až do 
dnešného dňa; patríš určite k najskúsenejším kontrolórom v rámci Slovenska, nielen v rámci 
nášho regiónu a chcem sa poďakovať aj za to, čo si vykonala nielen v našom meste, ale aj 
v rámci Slovenska pre všetkých kontrolórov všetkých miest a všetkých obcí.      
 
       

F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Zmluva o dodaní tovarov č. 122/2020 k realizácii projektu s názvom „Wifi pre Teba – 

Šaľa“ - materiál číslo F 1/5/2020 
Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka oddelenia stratégie a komunálnych činností 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- tú textáciu zmluvy kto píše? 
 
Ing. Eliška Vargová 
- ja a potom to právnik odobrí,  
 
Ing. Peter Andráši 
- čiže tam je prednostka právne zodpovedná, Vy ju píšete a právnik ju odobruje? 
 
Ing. Eliška Vargová 
- každý odborný zamestnanec si píše svoje, lebo vecne musíte pripraviť tú zmluvu, právne ju 

ešte odobrí a zapracovávam pripomienky právnika,  
 
 



21 
 

Ing. Peter Andráši 
- chcem sa totiž spýtať na jednu vec, je tam taká klauzula, že ten systém môže nefungovať až 

60 dní v roku, 
 
Ing. Eliška Vargová 
- to vyplýva z výzvy; my sa musíme zaviazať, že do 3 rokov to budeme prevádzkovať 

a vlastne dovolené je, že ... (nedokončená veta), 
 
Ing. Peter Andráši 
- že 60 dní môže byť nefunkčný,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- no to je z pohľadu toho, že nám nezoberú peniaze za NFP, takže to je maximálne povolené, 

inak už prenášame potom zodpovednosť na zhotoviteľa, keby nám zobrali NFP na tento 
projekt,  

 
Ing. Peter Andráši 
- ale celkovo potom nerozumiem, funguje, funguje, alebo 2 mesiace nebude fungovať, alebo 

šesťkrát po 10 dní nebude fungovať,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- nie, to je ustanovenie, ak si pozriete ustanovenia, že kde kedy treba odstrániť vady,  
 
Ing. Peter Andráši 
- to som čítal dokonca,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- ale celkovo to ustanovenie je o tom, že 60 dní maximálne keď nebude fungovať, tak potom 

je to škoda pre nás, lebo potom nám môžu skrátiť NFP,  
 
Ing. Peter Andráši 
- ale to vôbec niekto podpíše takú zmluvu, že až 60 dní to môže nefungovať? 
 
Ing. Eliška Vargová 
- nie, to je opačne; do 60 dní nás nebudú pokutovať a nad 60 dní  nám vznikne škoda, ktorú  

zosobníme,  
 
Ing. Peter Andráši 
- dobre, teraz tú škodu dajme bokom, ale vôbec niekto podpíše zmluvu, že dodá nám niekto 

systém (teším sa, že je to šalianska firma), môže sa stať, že 58 dní to nebude fungovať 
a budeme veselí; kto takéto čísla nájde, lebo človek normálne, ak nám to nefunguje, voláme 
hneď Orange, Telekom, nervózni sme, ale tie veci sa opravujú bežne, ale tých 60 dní kto 
tam strčí tú klauzulu,  

 
Ing. Eliška Vargová 
- ešte raz, čo sa týka opráv, tam sú menšie lehoty, ak si ich pozriete, my trváme na tom, aby 

ich opravili, ale dokopy, keď sa to nazbiera tých 60 dní, už potom je problém pre nás a ten 
problém sme sa snažili preniesť na nich, aby si to uvedomili, že keď to 60 dní v roku nebude 
fungovať, tak potom bude problém; 60 dní je prebrané a bude to vlastne aj v ďalšej zmluve, 
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ktorú budeme dávať na ďalšie zastupiteľstvo, je to z EÚ program, Wifi for EÚ, kde štát 
vlastne v tomto programe prebral tie isté podmienky,  

   
Ing. Peter Andráši 
- čiže to je taká tzv. benevolencia už daná,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- aby bolo dopredu jasné uchádzačom o NFP to, že ak nevedia zabezpečiť, že v roku, keď to 

vypadne nad tých 60 dní, tak je krátenie NFP; my tam ale máme aj tvrdšie podmienky,  
 
Ing. Peter Andráši 
- ja som ju čítal celú dokonca, okrem vyčíslenia tých jednotlivých technických súčiastok,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- dosť prísnu zmluvu sme urobili a myslím si, že dosť prísne zmluvy dávame, aj čo nám 

hovoria;  táto súťaž sa robila už tretíkrát, pretože v prvom kole v rámci kontroly sa nepáčilo 
kontrolnému orgánu vyhodnotenie referencií, oni sami potom navrhli, že to, čo odporúčali 
žiadať referencie máme vyhodiť, v druhom kole sa nikto neprihlásil, lebo sú tie podmienky 
prísne a až v treťom kole sa nám podarilo vybrať,  

 
Ing. Peter Andráši 
- mňa zarazilo, že taká veselosť tam je napísaná,  
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- je to za to avizované obdobie maximálny počet dní, my samozrejme dúfame, že k takýmto 

výpadkom nepríde, alebo keď príde, tak v čo najmenšej miere,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

Zmluvu o dodaní tovarov č. 122/2020 k realizácii projektu s názvom „Wifi pre  
Teba -  Šaľa“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou hodnotou „Wifi pre Teba – Šaľa  

- dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách v rámci mesta 
Šaľa“, 

b) Zmluvu o dodaní tovarov č. 122/2020 uzatvorenú v zmysle § 269 a nasl. zákona  
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov k realizácii 
projektu „Wifi pre Teba – Šaľa,“ s dodávateľom SALAMON INTERNET, s. r. o., 
Partizánska 18, 927 01 Šaľa, IČO: 34149139, DIČ: 2020371540. 

 
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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2. Návrh na výmaz činnosti faktoring a forfaiting z predmetu činnosti spoločnosti  
MeT Šaľa, spol. s r. o. - materiál číslo F 2/5/2020 

Predložil Ing. Peter Jaroš, konateľ MeT Šaľa, spol. s r.o.  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Mgr. Mária Farkašová 
- netýka sa to tohto návrhu, len chcem využiť to, že si tu; ja som dnes bola v kancelárii  

v MeT-ke, lebo som si potrebovala niečo vybaviť a bolo to také nepríjemné zistenie, že len 
utorky a stredy máte úradné hodiny, predpokladám, že robíte celý týždeň, či by ste v rámci 
prozákazníckeho systému neuvažovali nad tým, že by ste to spravili častejšie ako dva dni, 
predsa len, každý z nás pracuje a tie dva dni je dosť veľký problém; predpokladám, že tam 
nemáte nejaký nápor, predsa aj na mestskom úrade to majú častejšie a tam nemajú toľko 
klientov predpokladám, ale to je len môj osobný dotaz a postreh, 

 
Ing. Peter Jaroš 
- zo zákona nám vychádza týždenne nejakých 8 hodín odporúčaných, my sme predĺžili aj 

utorok do 17:30 hod., aj v stredu do 17:30 hod, aby nás aj občania vedeli navštíviť, ale 
odpovedáme aj na maily, telefonáty; tej práce je veľmi veľa, takže kvôli tomu sa chceme 
takto chrániť, aby sme vedeli nerušene pracovať,  

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

návrh na výmaz činnosti faktoring a forfaiting z predmetu činnosti spoločnosti, 
B. odporúča 
      návrh na výmaz činnosti faktoring a forfaiting z predmetu činnosti spoločnosti. 
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
H. RÔZNE 
 
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2020 - 

materiál číslo H 1/5/2020 
Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca oddelenia organizačného a správneho  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 

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

návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2020, 
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B. schvaľuje     
termíny zasadnutí mestského zastupiteľstva na 2. polrok 2020 nasledovne: 
24. septembra 2020, 
29. októbra 2020, 
  3. decembra 2020, 
10. decembra 2020 – slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva – Deň samosprávy,  
                                   udeľovanie ocenení mesta Šaľa.   

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

2. Návrh na medzinárodnú spoluprácu a informácia o pripravovanom projekte v rámci 
HORIZON 2020 - materiál číslo H 2/5/2020 

Predložila Ing. Eliška Vargová, referentka oddelenia stratégie a komunálnych činností 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- to programové obdobie končí už teraz? 
 
Ing. Eliška Vargová 
- končí výzva uzávierka na predloženie žiadostí, programové obdobie končí 2023,  
 
Ing. Peter Andráši 
- a odkiaľ si taká Tatabánya spomenula na Šaľu? 
 
Ing. Eliška Vargová 
- Tatabánya je blízko Oroszlány-u a v Tatabányi je zapojená aj polícia, bývalý náčelník 

mestskej polície, je zapojený tiež do tohto projektu, tak vlastne cez nich nás oslovili, či by 
sme mali záujem,     

 
Ing. Peter Andráši 
- a my máme záujem? museli sme nájsť teda ešte nejakú softvérovú, teda to je asi strážna, 

videl som, že partneri sú Bonul,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- toto našli oni, tento projekt oni už pripravujú vyše roka, pôvodne mali nejakých partnerov 

preddefinovaných, ale nevyšlo im to, toto nám otvorene povedali a teraz nás oslovili; tam 
je dosť veľa aj na našej strane, čo sa týka toho, či sme pripravení, vieme poskytnúť 
informácie a tá komunikácia; pôvodne mali rozpracovanú spoluprácu s Banskou Bystricou 
a komunikácia s Maďarmi v angličtine, pre nás je to trochu jednoduchšie, že tú maďarčinu 
vieme zapojiť, tak aj v tomto duchu vyhľadávali budúcich partnerov,  
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Ing. Peter Andráši 
- ja som si našiel na stránkach Europa.eu rôzne tie projekty, dokonca je tam podľa mňa 

Bratislava so Žilinou, nejak kooperujú, aspoň som to našiel, je tam hodne projektov,  
resp. na tých stránkach konkrétne 5 rôznych od toho, čo sa tam spomína nejaké inteligentné 
„sledovanie“, ale čo ma zaráža, či sa my chceme zúčastňovať takých vecí, čítam, že 
„projekty by mali: a) podrobne posúdiť všetky aspekty vzájomne závislých fyzických 
prvkov, napr. bombardovanie, sabotáž a útoky rôznymi zbraňami, proti zariadeniam, 
budovám a lodiam, prelety a havárie lietadiel, alebo robotov, šírenie požiarov, záplav (toto 
beriem), katastrofálne následky globálneho otepľovania, seizmická aktivita, vesmírne 
počasie, počítačové hrozby, porucha systému Skada, to neviem čo je atď.; prečo by sa toho 
vôbec malo mesto zúčastňovať, 

 
Ing. Eliška Vargová 
- ja som sa na to pýtala, pretože to je výzva, ako ste mohli vidieť názov, „Prevencia, detekcia, 

reakcia a zmierňovanie kombinovaných fyzických a kybernetických ohrození kritickej 
infraštruktúry“,  

 
Ing. Peter Andráši 
- tam sú vyslovene vojenské veci, teraz nechajme tú kybernetiku,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- ja som sa zastavila nad tým pojmom kritická infraštruktúra; u nás existuje zákon o kritickej 

infraštruktúre, v projekte je vlastne zadefinované, čo je kritická infraštruktúra a existuje 
v podstate aj stratégia rozvoja kritickej infraštruktúry, kde obce a objekty obcí sú zahrnuté; 
takže toto ma upokojilo, že vôbec kritická infraštruktúra sme; pýtala som sa aj na to, že 
vlastne či je to hodné zameranie projektu, povedali mi, že áno; sú tam aj také projekty, na 
výskum na mesiaci a takéto veci pre tú prax obyčajného, alebo každodenného života 
neprinášajú konkrétne výsledky a preto chcú ísť presne týmto, že tá bezpečnosť, 
protipožiarne detektory, antidronové systémy a takéto veci, ktoré chcú odskúšať, že aký 
budú mať vplyv na pocit bezpečia, subjektívny pocit bezpečia obyvateľov a reálne na nejaké 
výsledky pre kriminality; my sme ich informovali aj o tom predošlom projekte, ktorý 
budeme podávať deň predtým na moderné technológie, aby to nebolo duplicitne, aby to 
bola nadstavba na to, takže o tomto všetkom sú informovaní; predpokladáme, že do doby, 
kým schvália bruselskú výzvu, budeme mať aj informáciu o vyhodnotení Smart výzvy; 
v prípade, ak by náhodou nebola schválená Smart výzva, vieme časť vecí zrealizovať 
v tomto; tu je výhoda v tom, že naozaj teraz konkrétne nie je nutné špecifikovať presné 
tovary, ktoré budete zakupovať, ale len tú filozofiu projektu a podľa limitov, ktoré sú tam 
na personálne výdavky, na výskum, lebo tie firmy tam budú realizovať nejaké činnosti, 
stanoví sa rámcový rozpočet, ktorý by mal byť 100 %-ne krytý príspevkom,  

 
Ing. Peter Andráši 
- ja som dokonca presvedčený, že to je duplicitné aj ten materiál za ním, to je jedno cez druhé; 

sú tam veci ako rozoznávanie tvárí na policajných autách a podobné, čiže už sme sa dostali 
pomaly do Číny a neviem, či je to nutné tuto zavádzať,  

 
Ing. Eliška Vargová 
- už v tom sme, v projekte sú kamery, ktoré sú na rozoznávanie tvárí, ale to funguje v zmysle 

zákona o GDPR v tom, že my neregistrujeme, kto kde bol, ale tam sa spracováva kód tej 
tváre a posiela sa do databázy, čiže my len zbierame údaje, nie sme spracovateľmi a vlastne 
sa preposiela na štátnu databázu, kde majú databázu hľadaných osôb,    
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Ing. Peter Andráši 
- kde sa dozvedia, kto kde bol,   

 
Ing. Eliška Vargová 
- s tým sa len porovná,  
 
Ing. Peter Andráši 
- no keď ho niekde odfotia, tak uvidia kde bol,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- ale keď nie ste medzi hľadanými osobami, tak to nikde nebude zaznamenané, bude 

zaznamenané, že hľadaná osoba kde bola,  
 
Ing. Peter Andráši 
- tomu ani vy neveríte, čo hovoríte,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- ja verím,  
 
Ing. Peter Andráši 
- hej? 
 
Ing. Eliška Vargová 
- áno,  
 
Ing. Peter Andráši 
- neuveriteľné; z môjho pohľadu a tiež som si pozisťoval, že v podstate tiež do tohto projektu 

nejako nikto nechcel ísť a my do toho ideme hup,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- môžeme sa pozerať na to, že si privyrábame robotu navyše, alebo využívame výzvu, ktorá 

nám môže priniesť pre obyvateľov mesta aj pre toto mesto niečo; p. primátor je vždy 
zástanca toho, aby sme tie najlepšie a najmodernejšie technológie vedeli získať; z vlastných 
rozpočtov na to nikdy nebudeme mať prostriedky; veľmi radi by sme z tohto využili, 
posledné halogénové svietidlá by sa dali na inteligentné, čo sa týka už aj nasmerovania 
požiarnikov a hasičov, zmena farieb a blikanie po trase; to sú už také veci, na ktoré my 
v malom meste nie sme zvyknutí, ale niekde vo svete to už funguje,  

 
Ing. Peter Andráši 
- to je v poriadku, s tým ako nemám problém, len hovorí sa, že nemecké deti chodia 

s papierikom po Slovensku, kým nenájdu kôš, my odhodíme; to je v poriadku, s tým nemám 
problém, ale s tými ostatnými vecami, docela zásadný a nikde nie je napísané, že tohto sa 
nezúčastníme,  

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- každopádne nedá mi nedodať, je obdivuhodné, akým aktívnym spôsobom dokážu 

zamestnanci všetky výzvy a príležitosti, ktorými by mohlo mesto k svojim zdrojom získať 
ďalšie benefity, takže ja si myslím, že aj toto je výzva, ktorá bola dosť diskutovaná predtým, 
ako bola predložená na toto fórum,  
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Ing. Marián Krištof – faktická poznámka 
- my sme sa o tom aj pred zastupiteľstvom bavili, darmo si tu budeme maľovať čokoľvek, 

jednoducho ten vývoj ide tak dopredu a tie kamery sú nutné, pretože budeme musieť 
sledovať, kto čo hádže do kontajnerov, kto aký bordel a problém robí na verejných miestach 
a nebodaj aj tú trestnú činnosť, ja sa toho nebojím a je potrebné v dnešnej dobe, aby to bolo 
a otázka je už len tá, aby sme ustrážili nejakú tú mieru, kde je to ešte nutné a kde je to 
potrebné a kde je to súkromie,  

 
Ing. Tomáš Mészáros – faktická poznámka 
- ja by som p. Andrášimu vysvetlil veľa vecí mimo mikrofónu, mimo záznam a čo by som 

chcel povedať, chcel by som sa veľmi pekne poďakovať najmä zamestnancom mesta, lebo 
som počul z viacerých zdrojov, že zamestnanci mesta robia robotu, ktorá je o dva levely 
vyššie oproti susediacim mestám a iným mestám na Slovensku, takže ešte raz veľmi pekne 
ďakujem,  

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

návrh na medzinárodnú spoluprácu a informáciu o pripravovanom projekte v rámci 
HORIZON 2020, 

B. schvaľuje 
a) zapojenie sa do pripravovaného projektu v rámci programu HORIZON 2020; 
b) nadviazanie medzinárodnej spolupráce s mestom Tatabánya (Maďarsko), ako hlavným 

partnerom a žiadateľom projektu pripravovaného v rámci programu HORIZON 2020 
a ďalšími partnermi zo súkromnej sféry formou uzatvorenia konzorčnej zmluvy;  

c) zabezpečenie realizácie projektu po jeho schválení v súlade s podmienkami poskytnutia 
pomoci. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    1 
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.  
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ČASŤ IV. 
UKONČENIE 

 
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, PaedDr. Danica Lehocká, PhD., zástupkyňa 
primátora mesta, sa poďakovala všetkým prítomným za účasť a ukončila 5. zasadnutie 
Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2020.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
 
Ing. Peter Jaroš 
 
 
 
Miloš Rehák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                                                                                   
 
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 3. septembra 2020   
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