
ZÁPISNICA 
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 5. apríla 2016 
  
 
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 
je prítomných a registrovaných 19 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé 
rokovať a uznášať sa. 
 
Ospravedlnenie neúčasti na rokovaní nenahlásil žiadny z poslancov.  
Neskorší príchod ohlásil: Ing. Vladimír Vicena 
 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Mgr. Jozef Belický 
navrhol doplniť do programu rokovania: 
- do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 1/4/2016 – Informácia 

k ihrisku „Žihadielko“ 
 
Hlasovanie o úprave programu: 
- doplniť do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 1/4/2016 – Informácia 

k ihrisku „Žihadielko“   
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Úprava programu zasadnutia bola schválená.  
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Hlasovanie o návrhu programu ako celku:   
Prezentácia: 19 
Za:  19 
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 
 
A. Informačné materiály a správy 

1. Informácia k ihrisku „Žihadielko“ – materiál  číslo A 1/4/2016 
predkladá Ing. Eliška Vargová, RRSaŠF, OSaKČ 

 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne 
služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Šaľa č. 1/2015 - materiál číslo B 1/4/2016 
predkladá PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa 

 
D. Majetkové záležitosti 

1. Mgr. Marek Belovič, Hlavná 45, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu 
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/4/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

2. Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku  
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/4/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

3. COOP Jednota, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta – žiadosť  
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/4/2016 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

 
Časť IV. Ukončenie 
 
 
Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Róbert Tölgyesi  
členovia: Miroslav Gera, Ing. Tibor Baran 
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Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  15 
Proti:    1 
Zdržal sa:   3 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- zástupca primátora mesta 
- predseda návrhovej komisie 
- prednostka mestského úradu 
- hlavný kontrolór  

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na overovateľov zápisnice nasledovne: Ing. Marián Krištof a Marek Molnár. 
Hlasovanie: 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že Miroslav Gera a Ing. Ivan Kováč, 
overovatelia zápisnice z 2. zasadnutia mestského zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 14. marca 2016, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť zápisnice  
a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Bc. Veronika Jarošová. 
 
 

ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomnú interpeláciu nepodal žiadny poslanec. 
 
Ústnu interpeláciu podali poslanci: 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či má mesto nejaký dosah, alebo či Slovenská správa ciest konzultuje prípadné 

rekonštrukcie hlavne na hlavných ťahoch, ako sa podarilo minulý týždeň, či kedy;  
úplne najideálnejší čas zúžiť premávku na moste do jedného smeru je ráno okolo takej 
štvrť na deväť; opýtal sa, či máme na to nejaký dosah; toto by bolo možno dobré s nimi 
odkonzultovať, dá sa to robiť kedykoľvek inokedy, nie v čase najväčšej špičky,     
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Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nie je tu síce p. Políček, ale má informáciu, že aj tí, ktorí túto prácu 

vykonávali, sa toto dozvedeli hodinu predtým; my na rozvrh Slovenskej správy ciest 
nemáme žiadny dosah, ako sa opravujú cesty, komu zadávajú, v akom termíne, 
každopádne nariadili skupinu, ktorá prišla na opravu, hodinu predtým, aby túto opravu  
na moste vykonala; je mu to ľúto, nedostali sme o tom žiadnu informáciu a nie sú ani 
povinní nás o tomto informovať; väčšinou pripravované diela väčšieho rozsahu informuje 
Slovenská správa ciest, ale na opravu výtlkov jednoducho nemajú takú povinnosť,      

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že iste, ale či sa to s nimi náhodou nedá odkonzultovať,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že budeme sa snažiť pri rokovaniach povedať, aby sa to trošku premyslenejšie 

robilo, ale v tomto prípade to nevyšlo,  
 
 
Ing. Gabriela Lacková 
- opýtala sa, či by mesto mohlo zariadiť, aby zamestnanci a majitelia firiem na hlavnom 

záchytnom parkovisku mohli parkovať na nejakých iných miestach ako je hlavné 
parkovisko, pretože zákazníci nemajú potom miesto, už o siedmej býva obsadené, osobne 
to má overené; aj trhovníci majú pripomienky, aj otázky na ňu, že sa tam zákazníci 
nevedia dostať; zopakovala, že druhá časť pešej zóny je už o siedmej obsadená a tí, čo 
chcú ísť nakupovať, sa tam nevedia ani dostať nakúpiť; opýtala sa, či by sa to dalo nejako 
prešetriť, alebo čo, že kto to tam blokuje,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že na túto interpeláciu odpovieme písomne,  
 
MUDr. Jozef Grell  
- opýtal sa, či zamýšľame to parkovisko nechať ako parkovisko v takom duchu, ako je to 

teraz, alebo či sa to dá tak, ako to je aj vo veľkomestách, že maximálne hodinu tam môže 
niekto parkovať a potom musí odísť a znovu preparkovať; takže toto je tiež možno, aby tí, 
ktorí prídu nakupovať a zdržia sa tam krátko, aby sa mohli dostať na to parkovisko,    

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že uvažujeme o spoplatnení parkoviska pred okresným úradom a parkoviska 

mestského úradu tak, aby tam bol presne ten režim, že nejaký čas bezplatne, aby si ľudia 
vedeli vybaviť a aby tam autá nestáli celodenne od rána od siedmej do poobedia do pol 
štvrtej; k tomuto, aby sa dalo predísť, vieme si predstaviť spoplatnenie parkoviska pred 
okresným úradom aj pri mestskom úrade; zatiaľ nemáme úplne jasno v tom, že čo 
s parkoviskom, ktoré bolo vybudované ako druhá etapa pešej zóny, lebo to bolo 
vybudované z cudzích zdrojov, ale budeme sa snažiť o to, aby sa aj tam dal navodiť 
nejaký režim.   
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ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY  
 
1. Informácia k ihrisku „Žihadielko“ - materiál číslo A 1/4/2016 
Predložila Ing. Eliška Vargová, RRSaŠF, OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
RSDr. Peter Gomboš – poslanecký návrh   
- uviedol, že sa zaoberal s týmto materiálom, aj s tým, že sme už išli do súťaže, že toto 

ihrisko bude na Vajanského, SNP, v tej lokalite, kde sú na to vhodné priestory, ktoré 
zodpovedali skutočnostiam, ktoré si LIDL dal; celá súťaž prebiehala v tom duchu, že sme 
mali 134 326 hlasov za ihrisko, ale aj priamo s touto lokalitou to už vtedy bolo spojené; 
odrazu sme včera dostali materiál, ktorý mu je trošku divný aj z toho dôvodu, že sme 
oslovili znova občanov; nechce v žiadnom prípade podceňovať facebook, ale sme tu 
volení poslanci, ktorí naším rozhodnutím berieme zodpovednosť a nie tí, ktorí 
momentálne boli na tom facebooku, znova hovorí, že nechce podceňovať, aj to sú hlasy, 
že v tej lokalite, teda Vlčanská a okolie, je ozaj žiadúce, aby tam nejaké takéto ihrisko 
bolo; najlepšia lokalita, ako dobre vieme, je tzv. poľský sad, ale žiaľ, tam sa v súčasnosti 
ešte nedá investovať, 

- ďalej uviedol, že dáva poslanecký návrh na zmenu uznesenia v bode B. schvaľuje 
umiestnenie detského ihriska“ Žihadielko“ do vnútrobloku ulíc SNP, Nešporova, 
Vajanského, na pozemku parcelné číslo 2761, zapísanom na liste vlastníctva č. 1, 

- ďalej uviedol, že svoj návrh už prakticky zdôvodnil, takže dáva tento poslanecký návrh,  
 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že tomu asi celkom nerozumie; opýtala sa, že táto alternatíva Ľ. Štúra, či vôbec 

nie je realizovateľná v žiadnom prípade, 
 
Ing. Eliška Vargová 
- uviedla, že ona je realizovateľná, ale vyžaduje si dodatočné investičné náklady vzhľadom 

k tomu, že tam je výškový rozdiel v terénoch medzi parkom novorodencov a samotnou 
lokalitou; dá sa to poriešiť v budúcnosti napríklad, keď sa bude robiť nejaká výstavba, tak 
sa tam zavezie ornica a vyrovná sa terén a v budúcnosti tam môže byť ihrisko; z tej ankety 
sme vybrali, že signál od občanov, že je tu požiadavka ... (nedokončená veta),  

 
Ing. Gabriela Lacková 
- opýtala sa, že načo sa potom robil ten prieskum, 
 
Ing. Eliška Vargová 
- uviedla, že je tu ten dopyt, 
 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že tam to má jasné v tejto oblasti, dlhé roky tam bývala a naozaj tam absentuje 

ihrisko a je to aj blízko centrálnej mestskej zóny, takže by sa prikláňala; nevie, prečo by 
sme mali proti ľuďom hlasovať,  
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Ing. Eliška Vargová 
- uviedla, že potom je nutné vyčleniť na to v rozpočte prostriedky,   
 
Ing. Gabriela Lacková 
- opýtala sa, či je to taký neprekonateľný rozdiel,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- uviedla, že nie, preto je tu aj tá informácia, máte aj dostupné zdroje; snažili sme sa ten 

signál od občanov vyriešiť tým, že v centrálnej zóne sú aj iné lokality, v ktorých by sme 
vedeli možno z prostriedkov mesta nejaké dielčie hracie prvky umiestniť aj v tej 
centrálnej zóne, ktorá bola predmetom, v ktorej si budeme požadovať súhlas na 
umiestnenie, keďže ešte tam prebieha päťročné monitorovacie obdobie, ale v budúcnosti 
by sme tam mohli umiestniť ihrisko; je to pre nás typ od občanov, že je ten dopyt tam,  

 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že nevie, či sa to stretne s nejakým pozitívnym ohlasom u občanov, keď ste to 

dali hlasovať a opýtajú sa, že načo,  
 
Ing. Eliška Vargová 
- uviedla, že to bola anketa, nebolo to nejaké facebookové rozhodovanie,   
 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že vie, ale myslí si, že je to vhodné miesto; celkom bola v tom, že sa ... 

(nedokončená veta),  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nebudeme ďalej o tom diskutovať, ak môže poprosiť, aby tomu rozumel, 

opýtal sa, či podporuje alternatívu radšej na tej Dolnej,  
 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že áno,    
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že naraz zareaguje na obidvoch predrečníkov; prizná sa, je prekvapený tou 

informáciou, že sme hlasovali (tých 134 tisíc hlasov, čo dostalo to ihrisko) o nejakej 
lokalite, to je preňho nová informácia, netušil, že tam bola nejaká, lebo potom v tej chvíli 
my môžeme všetci, ktorí sme hlasovali z Veči, povedať, že my sme hlasovali za Veču 
a môžeme to tu rozkrútiť; čiže by to veľmi rád skrátil, každý stlačí nejaký gombík a aby 
sme sa tomu nevenovali, určite to nie je posledná investícia do detí, tak to netreba 
dramatizovať, druhá bude vo Veči,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že by to chcel uviesť na správnu mieru; po prvé, nechce tu preceňovať ani 

podceňovať facebook; faktom je, že Žihadielko sa odohralo z 80 % práve na facebooku,  
to je prvé, čo chcel povedať p. poslancovi Gombošovi; druhá vec je, že áno, zisťovali sme 
záujem reálne, pretože sme mali ešte ďalšiu možnosť a to bol park, ktorý máme na  
15 rokov v nájme, aj tam sa mohlo postaviť to ihrisko; uprednostnili sme radšej tú Dolnú 
do facebookového hlasovania; toto nebolo hlasovanie, kde to bude, ale aký je záujem 
ľudí; teraz je jasné, že záujem ľudí na tej lokalite je a budeme sa snažiť pripraviť ten 
priestor napriek tomu, že to ihrisko keby aj išlo na SNP, my ten priestor pripravíme 
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a budeme to organizovať tak, aby tam to ihrisko v budúcnosti vzniklo, aby sme vytvorili 
pre to technické podmienky, aby tam prvky mohli byť; buď to postupne, alebo 
jednorázovo umiestňované tak, aby sme oživili tú časť mesta; to chcel len k tomu 
povedať,  

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu RSDr. Petra Gomboša v znení: 
- navrhol zmenu uznesenia nasledovne: B. schvaľuje umiestnenie detského ihriska 

“Žihadielko“ do vnútrobloku ulíc SNP, Nešporova, Vajanského, na pozemku parcelné 
číslo 2761, zapísanom na liste vlastníctva č. 1. 

Prezentácia: 20 
Za:  13 
Proti:    2 
Zdržal sa:   5 
Poslanecký návrh RSDr. Petra Gomboša bol prijatý.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu k ihrisku „Žihadielko“, 
B. schvaľuje  

umiestnenie detského ihriska „Žihadielko“ do vnútrobloku ulíc SNP, Nešporova, 
Vajanského, na pozemku parcelné číslo 2761, zapísanom na liste vlastníctva č. 1. 
 

Prezentácia: 19 
Za:  15 
Proti:    2 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne 
služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Šaľa č. 1/2015 - materiál číslo B 1/4/2016 

Predložila PhDr. Janka Hušvétyová, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že materiál bol prerokovaný komisiou pre sociálne, zdravotné 
a bytové otázky, na jej treťom zasadnutí, ktorá Uznesením č. 7/2016 odporúča predkladaný 
materiál schváliť na mestskom zastupiteľstve v navrhovanom znení.    
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne  
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záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich 
určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015,  

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich 
určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015.  

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Mgr. Marek Belovič, Hlavná 45, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu 

hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/4/2016 
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či existujú nejaké záväzné normy pre tieto terasy, ktoré musia títo 

prenajímatelia dodržať,  
 

Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že určite, dávame to na vyjadrenie architektovi; aj v tomto prípade je v dôvodovej 

správe nakopírované stanovisko mestského architekta Ing. Pleidela,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, že čiže to musia dodržať,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že áno, 
  
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní letnej terasy na 
vlastné náklady a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke 
mesta dňa 22. marca 2016,  
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C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   
v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2303/20, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 53 m2, časť parcely číslo 1993/14, ostatná plocha o výmere 57 m2, 
spolu o výmere 110 m2, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 2 200,00 Eur/rok, 
pre Mgr. Mareka Beloviča, Hlavná 45, Šaľa, IČO 37 512 625, na dobu neurčitú. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
 

2. Branko Pistovič City Cafe, Kráľová nad Váhom 662 – žiadosť o prenájom pozemku 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/4/2016 

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 

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

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní letnej terasy na 
vlastné náklady a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke 
mesta dňa 22. marca 2016,  

C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,   
v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2303/20, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 30 m2,  v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene  600,00 Eur/rok, 
pre Branka Pistoviča City Cafe, Kráľová nad Váhom 662, IČO 47 880 422, na dobu 
neurčitú. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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3. COOP Jednota, spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta – žiadosť 
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo  
D 3/4/2016 

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či je Olympia stále majetkom COOP Jednoty, 
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že áno,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že aj to okolie, čo tam majú, všetko by mali spravovať, nakoľko sú majitelia,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že áno, aj časť toho pozemku, kde je parkovisko a vstupy do obchodov, tak to je 

v ich vlastníctve, tie pozemky,  
 
MUDr. Jozef Grell   
- uviedol, že keď sa tam díva, tak je to hrozne ošarpané a podľa neho úplne to námestie, 

ktoré je tam kvázi vytvorené, tak tam to je škaredé; nevie, či chcú investovať do 
parkoviska, to je všetka im česť, lebo parkovacích miest je tu málo, ale na druhej strane si 
myslí, že tú budovu by mali udržiavať a mať to v nejakej viditeľnej forme, ktorá sa dá aj 
pozerať; nie, že tie schody sú tam obité, ošarpané; nevie, či by nemali aj do tej budovy 
investovať, či by sa nemalo s nimi prehovoriť na úrovni mesta a vyzvať ich, nech si 
udržujú tú budovu, nielen tu na námestí, kde majú vchody a všelijaké nové predajne,  
 

Mgr. Jozef Belický   
- uviedol, že bolo s nimi rokované, časť tej budovy je na predaj a časť majú v záujme 

opraviť (myslí Olympiu); hľadajú kupca na zadnú časť, kde bola reštaurácia a prednú časť 
chcú opraviť, takže určite majú záujem, a to parkovisko nebudú mať len ako samostatnú 
investíciu ale ako súčasť nejakého plánu,      

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

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

v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v dobudovaní parkoviska 
slúžiaceho pre širokú verejnosť, zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 22. marca 2016,  

C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,  
v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1030/1, zastavaná plocha a nádvorie; 
parcela číslo 1030/35, zastavaná plocha a nádvorie a parcela číslo 1030/48, zastavaná 
plocha a nádvorie, spolu o celkovej výmere 979 m2, v zmysle GP č. 08-02/2016 ako 
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novovytvorené parcely číslo 1030/53, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 186 m2 
a parcela číslo 1030/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 793 m2, spolu o výmere 
979 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene 649,07 Eur/rok, pre COOP Jednota, 
spotrebné družstvo, Revolučná štvrť 953, Galanta, IČO 00 168 840, na dobu  neurčitú. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 

 
Mgr. Jozef Belický 
- na záver uviedol, že najbližší pôvodne plánovaný termín zasadnutia mestského 

zastupiteľstva sa z 5. mája 2016 bude pravdepodobne presúvať na 28. apríla 2016.  
 
 

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 2016.  
 
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. Marián Krištof 
 
 
Marek Molnár 

 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                             
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 26. apríla 2016   


