ZÁPISNICA
zo 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali,
ktoré sa uskutočnilo 23. júna 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 6. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
je prítomných a registrovaných 13 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
Ospravedlnený: RSDr. Peter Gomboš
Neskorší príchod ohlásil: Ing. Peter Jaroš
Hlasovanie o návrhu programu ako celku:
Prezentácia: 12
Za:
12
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. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/6/2016
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2016 materiál číslo A 2/6/2016
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/6/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
4. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2016 - materiál
číslo A 4/6/2016
predkladá Bc. Margita Simighová, referent RPaVO
5. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali
za rok 2015 - materiál číslo A 5/6/2016
predkladá Ing. František Botka, vedúci MsKS
6. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení
Dodatku č. 15 - materiál číslo A 6/6/2016
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
7. Informácia o príprave podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže na obstaranie služieb
v odpadovom hospodárstve - materiál číslo A 7/6/2016
predkladá Ing. Edita Haládiková, referent ŽP, OSaKČ
8. Informácia o prijatí sťažnosti proti činnosti riaditeľky rozpočtovej organizácie
Domova dôchodcov Šaľa - materiál číslo A 8/6/2016
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Šaľa - materiál číslo B 1/6/2016
predkladá Ing. Erika Velázquezová, vedúca SŠÚ
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o zrušení Základnej školy,
Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej
súčasti, a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej
súčastí - materiál číslo B 2/6/2016
predkladá Ing. Erika Velázquezová, vedúca SŠÚ
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa - materiál číslo
B 3/6/2016
predkladá Ing. Edita Haládiková, referent ŽP, OSaKČ
4. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2015 - materiál číslo
B 4/6/2016
predkladá Ing. Eliška Vargová, RRSaŠF, OSaKČ
C. Hospodárenie mesta
1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2015; Stanovisko hlavnej kontrolórky
mesta k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2015 - materiál číslo C 1/6/2016
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
2. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2016 - materiál číslo C 2/6/2016
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 - materiál číslo
C 3/6/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
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4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2016 - materiál číslo
C 4/6/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
D. Majetkové záležitosti
1. Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na
Nitrianskej ulici v Šali-Veči - materiál číslo D 1/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
2. Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej
v Šali - materiál číslo D 2/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
3. Prehodnotenie podmienok prenájmu bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli
Športovej haly na ulici Hornej v Šali - materiál číslo D 3/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
4. Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na
Hospodárskej ulici v Šali-Veči - materiál číslo D 4/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
5. SRDIEČKO, n. o., Kukučínova 534/38, 927 01 Šaľa – žiadosť o rozšírenie predmetu
prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
6. Roman Vincze, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – okrasnej
záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 6/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
7. František Lukáčik, P. J. Šafárika 379/21, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku –
záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 7/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
8. SC-LAK, s.r.o., Okružná 3/1027, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
9. Ing. Marián Gažík a spol., Komenského 49A, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 9/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
10. Euro Gastro Style, s.r.o., 925 71 Trnovec nad Váhom č. 282 – žiadosť o prenájom
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
11. Eugeniusz Spiszak, Jánošíkova 1372/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 11/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
12. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 12/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
13. ELTECHMA, s.r.o., 925 81 Diakovce 416 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 13/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
14. Arpád Kuki, Vydrany 132 a Nina Kuki Petkovová, Hurbanova 4, Šaľa – prevod
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 14/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
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15. Zámena pozemkov, časť parcely č. 2005/1 a časť parcely č. 2003 vo vlastníctve
spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o., za časť parcely č. 1983/1 vo vlastníctve mesta
Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 15/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
16. Zámena pozemkov v k.ú. Šaľa vo vlastníctve p. Mária Klajmana, bytom Ul. SNP
2243/32A, Šaľa, parcela KN C č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali za časť parcely KN E
č. 1764/1 a časť parcely KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali vo vlastníctve mesta Šaľa,
ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo D 16/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Tibora Tótha a Alžbetu Tóthovú,
Gen. L. Svobodu 1937/8, Šaľa - materiál číslo D 17/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PaedDr. Jaroslava Kučeru a Mgr. Evu
Kučerovú, Hollého 1925/5, Šaľa - materiál číslo D 18/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
19. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. J. Kollára
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Boltenkova, Nešporova
1007/3, Šaľa - materiál číslo D 19/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
20. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parcely KN C
č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, za pozemky vo
vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, ako prípad hodný osobitného zreteľa
- materiál číslo D 20/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
21. Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 01 Galanta – prevod pozemku na Okružnej
ulici v Šali - materiál číslo D 21/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
22. Namik Saliji, Letná 567/2, Šaľa – prevod pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali - materiál
číslo D 22/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
23. Pavol Pápay, Nešporova 1016/14, Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na
pozemku v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 23/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
24. BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zriadenie
vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava - materiál číslo D 24/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
25. Návrh na úpravu Prílohy č. 1 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Domov
dôchodcov Šaľa - materiál číslo D 25/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
26. Albína Killová, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava 5 – žiadosť
o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 26/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
27. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Szabóa, Hlavná 11/4, Šaľa - materiál
číslo D 27/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
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28. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nemocničnej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Alexandra Štítnického
a Sabinu Štítnickú, Hliník 45, Šaľa - materiál číslo D 28/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.
F. Právne záležitosti
1. Prijatie daru – ihrisko „Žihadielko“ - materiál číslo F 1/6/2016
predkladá Ing. Eliška Vargová, RRSaŠF, OSaKČ
2. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR)
a Oroszlány (HU) - materiál číslo F 2/6/2016
predkladá Ing. Eliška Vargová, RRSaŠF, OSaKČ
3. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR)
a Końskie (Poľsko) - materiál číslo F 3/6/2016
predkladá Ing. Eliška Vargová, RRSaŠF, OSaKČ
4. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR)
a Mohyliv Podilskyy (Ukrajina) - materiál číslo F 4/6/2016
predkladá Ing. Eliška Vargová, RRSaŠF, OSaKČ
5. Zmluva o dielo č. 229/2016 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu
„Multifunkčné ihrisko pri ZŠ J. C. Hronského v Šali“ - materiál číslo F 5/6/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
6. Zmluva o dielo č. 360/2016 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe – „Výmena
vonkajších výplní otvorov na budove ZŠ J. Hollého v Šali, m. č. Veča a Zmluva
o zabezpečení opráv a údržby plastových okien a dverí č. 359/2016“ - materiál číslo
F 6/6/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
7. Zmluva o dielo – Rekonštrukcia plynovej kotolne futbalového štadióna na Nitrianskej
ulici 1727/1 v Šali - materiál číslo F 7/6/2016
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
G. Vystúpenia verejnosti
H. Rôzne
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na II. polrok 2016 materiál číslo H 1/6/2016
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS
Časť IV. Ukončenie
Voľba návrhovej komisie
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na zloženie návrhovej komisie nasledovne:
predseda: Miloš Rehák
členovia: Mgr. Július Morávek, Peter Hlavatý
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Hlasovanie:
Prezentácia: 11
Za:
11
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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
- prednosta mestského úradu
- hlavný kontrolór mesta
Určenie overovateľov zápisnice
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na overovateľov zápisnice nasledovne: Ing. Michael Angelov a Ing. Ivan Kováč.
Hlasovanie:
Prezentácia: 12
Za:
12
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 Ing. Tibor Baran a Mgr. Jozef Varsányi,
overovatelia zápisnice z 5. zasadnutia mestského zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa
uskutočnilo dňa 28. apríla 2016, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť zápisnice
a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky.
Určenie zapisovateľov
Za zapisovateľky 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová
a Bc. Veronika Jarošová.
ČASŤ II.
INTERPELÁCIE POSLANCOV
Písomnú interpeláciu podal Ing. Peter Jaroš.
Ústnu interpeláciu podali poslanci:
Ing. Gabriela Lacková
- opýtala sa, či by mesto mohlo zariadiť premiestnenie kvetináčov pri obchode Večierka na
Dolnej ulici, občania tam nevedia prechádzať po tom pôvodnom chodníku, pretože tam
vznikla nová čajovňa; žiadajú premiestnenie kvetináčov, najlepšie na uvoľnené miesto po
lavičkách, ktoré tam tento týždeň odstránili; do priestoru po vyrovnaní terénu s hlinou,
ktorý vznikol pri nových parkoviskách, žiadajú umiestniť kvetináče,
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Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ak sa môžeme dohodnúť, tak by sme to urobili tak, že ak je to možné, tak tie
kvetináče premiestnia a ak nie, pošlú písomné vyjadrenie k interpelácii,
Ing. Róbert Andráši
- uviedol, že by chcel ohľadne toho, čo aj Ing. Lacková spomínala minulý rok smerom na
komunálne služby, tak by chcel poprosiť, aby sme sa tým zaoberali, ak by sme mali aspoň
nejakých dvoch troch zamestnancov na meste, ktorí by vedeli riešiť akútne veci, keď nie
je pokosené, aby kosili pri ihriskách, keď treba polievať, aby polievali, šróby na ihriskách
aby zašróbovali, natierať miestnosti atď.; čo by to stálo, aby sme si pozreli tie náklady,
či je vôbec niečo takéto reálne, možné, prepočítať to, zaoberať sa tým; nehovorí, že hneď
hups do toho, ale či by sme sa na to naozaj mohli pozrieť; opýtal sa, či to stačí takto
interpeláciou, alebo do budúcnosti má dať radšej poslanecký návrh, lebo už to bolo
v interpelácii a nejako sme to neriešili,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že to bolo v interpeláciách, je to pravda, ale myslí, že to takto stačí; na september
určite pripravíme nejaký návrh, že čo by stálo zriadenie takýchto zamestnancov,
Ing. Róbert Andráši
- uviedol, že druhú interpeláciu má tú istú, čo minule; opýtal sa, či je už niekde zverejnený
projekt ulice Hornej, lebo nevie odpovedať ľuďom na otázky, kde presne budú tie
parkovacie miesta a takéto ...,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že pravdupovediac tento projekt vedie Ing. Matajsová; bohužiaľ je dva týždne
práceneschopná a nie celkom sa s ňou vie spojiť; má niečo s nohou, privodila si nejaký
úraz; hneď po minulom zastupiteľstve ju požiadal, aby požiadala architekta, ktorý robí
Hornú ulicu, nech nám vyhotoví vizualizáciu k tomu, ako to bude vyzerať, takže určite má
vydaný takýto pokyn; keď sa vráti do práce, hneď to s ňou bude riešiť,
Miroslav Gera – faktická poznámka
- opýtal sa ohľadom Hornej ulice, má dotaz, čo sa týka parkovania na P. J. Šafárika, či sa to
bude riešiť tiež nejako projekčne, alebo nie,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že toto určite nebola faktická pripomienka k príspevku p. poslanca Andrášiho, ale
určite sa to bude riešiť,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či mesto už vyhlásilo tender na zimnú údržbu,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že zimná údržba je ošetrená z vlaňajška, je to na tri roky,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že dobre, z pozície tej, aby sme neskončili ako s týmto letom,
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ďalej uviedol, že je tu asi nefunkčná kamera na ulici Hollého, ktorá je (nevie z akého
dôvodu) nefunkčná, ale dobré by bolo ju sfunkčniť, lebo je tam problém so zdrojom alebo
tak,
ďalej uviedol, že mesto ako zriaďovateľ Hollého školy by mohlo nejako zatlačiť na
vedenie školy, aby v spolupráci s mestskou políciou umožnilo nastaviť tie kamery tak, aby
tam neboli len preto, že sú, ale aby boli pre mestskú políciu využiteľné, aby aj niečo
videli; teraz podľa informácií tam tie kamery sú, niečo sa nahráva, čo je nepoužiteľné pre
nejakú podvratnú činnosť, ktorú tam vykonávajú, ale sami vieme, že na tej škole je dosť
veľký areál a je tam problémov až, až; doplnil, že nechce na to odpoveď,

Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že p. náčelník určite počúval,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že určite o tom vie, on to dáva len do pléna, aby sa o tom možno pohovorilo
nahlas,
- ďalej uviedol, že má žiadosť od občanov, či by sa mohlo trochu porozmýšľať o nejakej
výsadbe ešte dodatkovej zelene okolo detských ihrísk vo Veči, tiež na to nechce odpoveď,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že Ing. Braníková tiež určite počúva,
Ing. Peter Andráši
- ďalej uviedol, že by sa chcel vrátiť k rekonštrukcii Komenského ulice, určite aj v mene
obyvateľov Komenského ulice, ale aj priľahlých ulíc, ktorí tam dochádzajú; treba sa
samozrejme poďakovať, že, čo to sa spravilo na tej ulici, treba poďakovať aj Mirovi
Políčekovi, ktorý v rámci svojich možností a kompetencií sa staral, aby to bolo aspoň
v tom stave, v akom to je; na druhej strane chce povedať jednu vec, že tá ulica sa spravila
po desiatich rokoch, kde bolo najprv rozpočtovaných nejakých 15 miliónov korún aj
s chodníkmi a pevne verí, že aj vďaka hrdinstvu poslancov, keď sa stiahol ten euro projekt
Centrálnej mestskej zóny Veča, mesto ušetrilo nemalé peniaze, pretože všetci vieme, ako
tie projekty končili, z päť % bývalo štyridsať, z tridsaťpäť päťdesiat, atď.; nakoniec, ak
má dobré informácie, nás tá ulica stála nejakých 80 tisíc Eur, tak nejako,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že áno,
Ing. Peter Andráši
- ďalej uviedol, že by chcel apelovať skôr pre budúcnosť, ako teraz nejako kritizovať tú
rekonštrukciu, pretože za osemdesiat aj dostal odpoveď fakt od tých ľudí, ktorí tam ako
super robili, dokonca nás ani neobmedzovali, čo treba tiež kvitovať, ale za 80 tisíc, čo by
sme teda chceli; tu sa menia samozrejme primátori, viceprimátori, prednostovia,
zamestnanci väčšinou zostávajú cez celé tie roky, ktorí sú zodpovední za takéto veci, celé
tie roky na tých istých miestach; chcel by apelovať hlavne na p. primátora, je ako keby
výkonný riaditeľ skoro jednej z najväčších firiem tu v okolí; skús sa zamyslieť, že či
ľuďom, ktorí majú tieto projekty pripravovať, ktorí ich pripravujú, či im na nich záleží,
nezáleží; možno by sa zamyslel takýmto spôsobom, pretože tá rekonštrukcia nás stála
teraz osemdesiat, keby sme sa spolu prešli cez ňu, ukázal by mu veci, ktoré budú do roka
deravé a do troch rokov ju opravujeme, pretože to je len lepenie; v niektorých miestach je
možno jeden centimeter asfaltu, to všetci vieme, či tam je, alebo nie, pretože jednoducho
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sa tam nezmestil, betón bol tak vysoko; za desať rokov, až tam bolo, že bolo treba vykúpiť
pozemky, desať rokov mohli vykupovať pozemky, až tam bolo, že sa nepredĺžilo stavebné
povolenie, niekto je za to zodpovedný; nech sa skúsi zamyslieť, že človeku, kto s tým
narába, či sa im chce, nechce atď., pretože je tu jedna vec, čo sme sa teda dozvedeli od p.
prednostky na ekonomickej komisii, že je pripravený nejaký projekt, ktorý je v šuflíku a
keď príde nejaká výzva, máme ho pripravený, možno bude treba voľačo dorobiť a sme
pripravení; takto isto by mohli byť pripravené tri štyri ulice; možno teraz nemáme na ne
peniaze, ale potom to už nebudeme lepiť; proste tá ulica je zlepená, je fajn, že je tam, ale
je zlepená; verte tomu, že výsledok nebude taký krásny, ako je teraz, lebo teraz je krásny
a zase vyhodíme nejaké peniaze,
ďalej uviedol, že by chcel ešte v rámci Komenského ulice; tým, že sa spravil nový povrch
ulice je luxusná, je to jedna z najkrajších ulíc na korčuľovanie, skateboardovanie, atď.,
je to riziko tých ľudí, ale v každom prípade mesto možno má kontakt, či mestská polícia,
či vedenie mesta, aj so štátnymi policajtami, pokojne by ich tam poslal a požiadal
o jedenkrát, dvakrát za týždeň radar, zarobia tam majland; nielen kvôli jemu, ale je len
otázkou času, kedy tam niekoho „sundajú“, pretože tam autá jazdia stovkou veselo;
my, čo máme natočené už nemalé kilometre, už to odhadneme a to je zle; miesto toho, aby
chodili okolo, či niekto parkuje na mieste pre invalidov, ktoré nie je ani poriadne
označené, štyrikrát dokola, mohli by takúto zmysluplnejšiu činnosť ... (nedokončená
veta); dáva to ako návrh, keď bude nejaké rokovanie medzi zástupcami jednotlivých
zložiek mestskej či štátnej polície,

Ing. Peter Andráši
- ďalej uviedol, že by sa chcel opýtať pár vecí k Domovu dôchodcov, čisto len po
ekonomickej stránke, pretože viete, že všetci, ktorí nad tým rozmýšľajú, sa bojíme, koľko
mesto bude, lebo bude, doplácať na jeho chod, to je normálne, to sa aj čakalo a to nie je
žiadne tajomstvo, pozrel si nejaké čísla, čo v podstate už sú zákonne vyhodené faktúry,
zoznam faktúr a jednotlivé tie sumy a našiel tam (možno je to v poriadku)
za 210 000 korún čistiace a hygienické potreby; opýtal sa, či by mu vedel niekto povedať,
čo to je, na čo potrebuje ... (nedokončená veta),
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že určite bude vedieť povedať, koľko to je v eurách, takže hovoríme o ...
(nedokončená veta),
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že si to len tak pamätá, 7 100 Eur; opýtal sa, na čo potrebujeme do Domova
dôchodcov na prvé tri štyri mesiace fungovania za 7 100 Eur čistiace a hygienické
potreby,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nevie, ale jeho otázku určite posunieme p. riaditeľke, aby písomne
odpovedala,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že dobre, on ich len vymenuje a bude rád, keď dostane odpoveď a ak to zaujíma
aj ostatných poslancov, nech to do schránok dostanú aj oni; ďalej ho zaujímajú, sú tam
dve, jedna 5 300, jedna päťtisícová; vie, že ten domov bol dovybavený tak nejako neviem
ako, ale je tam vybavenie DD (textácia nákupu) za desaťtisíc voľakoľko v sume obidve;
ďalej ho zaujíma spoločnosť REALEXPO, ako nám za 3 330 Eur dodala všeobecný
materiál; opýtal sa, čo je všeobecný materiál; zaujímajú ho tiež kancelárske potreby za
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2 200 Eur pre Domov dôchodcov; vidí, že účtovníctvo sa robí externe, je to podľa neho
úplne normálna suma, ale pýta sa, akým spôsobom sa vyberajú tieto služby, či sa na to
nejako súťaží, alebo prieskumom,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nie, je to podľa ceny; trebárs čistiace prostriedky boli kúpené cez EKS, niečo
sa robí prieskumom, niečo sa robí inou súťažou,
- ďalej uviedol, že mu odpovie určite plne tak, aby vedel, ako došla k tomuto dodávateľovi,
akým spôsobom, prečo a tiež čo reprezentuje tá suma,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že tak tak, že nezaujíma ho až tak ten dodávateľ, zaujíma ho cez zákon a čo je
fakt na začiatok; pretože, až by to mali byť nejaké na pranie, potom tu máme ďalšiu firmu,
ktorá nám perie a žehlí, ak to dobre pochopil, len to dáva na zreteľ,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že tam máme vlastnú práčovňu aj žehliareň a dávame si ešte prať a žehliť;
pretože to posteľné prádlo sa jednoducho kapacitne nedá urobiť,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že tiež ho zaujíma, načo sú Domovu dôchodcov, chápe, že asi pre zamestnancov,
stravné lístky,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že preto, lebo prvé dva mesiace nevarili,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či to sú oni,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že áno,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že Domov dôchodcov kupuje služby od všetkých operátorov, Telekom, Orange aj
Salamon; opýtal sa, či je to nutné,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že niečo bolo súčasťou projektu už pri výstavbe a to bol Telekom pevná linka,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že mu to stačí písomne,
- ďalej uviedol, že na umývačku v záruke, ktorá sa opravovala a platila, sa už pýtal
p. prednostky,

Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že pred zastupiteľstvom sa boli pozrieť štyria poslanci na Dolnú ulicu, ako to tam
robia (myslel chodníky); opýtal sa, kto to zadal, veď to je cigánska robota, choďte sa
pozrieť, urobili aj fotografie, obrubník tam je, nie je, chýba tam, jama tam je; čo občania
chceli, ten úzky chodník, ten sa robiť nebude, robí sa stred okolo Sadu novorodencov,
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opýtal sa, či je toto robota (nasledovala prezentácia fotiek); to treba zastaviť, to nie je na
vine firma, ale ako toto môže niekto prebrať, veď to je strašné niečo; choďte sa tam
pozrieť, teraz sme tam boli, ľudia vybehli a už na nás kričali, že toto je cigánska robota,
veď to je nenormálne; uviedol, že s p. Políčkom hovorili o úplne inom, že sa bude robiť
to, čo chceli občania a urobili ste iné, iné robíte; opýtal sa ho, či nerozumie, po slovensky
mu to hovoril,

Miroslav Políček
- uviedol, že sa jedná o výmenu povrchu; základ chodníka bol na dvoch miestach
prepadnutý, čo sa vybúralo, vybetónovalo; mení sa povrch a keď sa mení povrch, pôvodne
boli robené tie chodníky z liateho asfaltu, kde bol osadený obrubník, ale terén chodníka
a aj priľahlý terén verejné priestranstvo je prakticky v rovine; keď sa to mení za
obaľovaný asfalt, nepotrebujeme dávať nejaké obrubníky vedľa toho chodníka, lebo ten
asfalt drží pokope, tam nemá čo odísť, nemá sa čo pokaziť; keby to bolo zo zámkovej
dlažby, tak tam je ten obrubník potrebný, ale je to obaľovaný asfalt, ktorý, keď stuhne,
bude držať ako klasická cesta; podklad toho chodníka je dobrý, bol odstránený povrch,
liaty asfalt, vyčistil sa, natrelo sa to penetračným náterom a teraz sa tam dáva finišerom
asfalt, ktorý sa vyrovnáva valcom; po dokončení a po dvoch troch týždňoch, keď raz
naprší a tie kraje, čo teraz, keď je to stavba, možno to vyzerá nejako, ale svoj účel to splní,
ten chodník sa nemá kam prepadávať, ani nemá byť nejako zlý, takže tam nevidí nejaký
problém, ani sa nemá za čo hanbiť, lebo ten chodník robia naozaj dobre, je to obaľovaný
asfalt, mýlime si to s liatymi asfaltmi, ktoré boli kedysi, ja neviem, ale potrebný obrubník
pri týchto chodníkoch určite nie je; na tých fotkách to určite nie je vidieť, osobne tam bol,
po dokončení a po mesiaci ten chodník bude naozaj dobrý a robí sa to, čo sa malo robiť,
robí sa to aj v parku pri tých nových lavičkách, čo boli osadené a ten krížny chodník, čo
sme sa bavili, tam bol problém so stojacou vodou,
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že ten chodník, čo chceli občania, na ten ste sa vykašlali,
Miroslav Políček
- uviedol, že povrch chodníka bol dobrý, stačí ho len odvodniť,
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že štyria tam boli, fotili to, choďte sa tam pozrieť, keď to je podľa Vás dobré, tak
nevie,
Miroslav Políček
- uviedol, že musíme počkať na ten čas, čo ukáže; momentálne ešte nepršalo, neprší a stačí
len odvodnenie toho chodníka, tú šikmú časť ani nebolo treba robiť podľa neho, lebo bola
dobrá; zopakoval, že obrubníky nie sú potrebné, je to obaľovaný asfalt,
Mgr. Jozef Varsányi
- opýtal sa, že prečo neurobil ten úzky chodník, čo chceli občania; keď napršalo, boli po
členky vo vode, to sme chceli; pôvodne to bolo po Večierku, stiahli ste to na polovicu,
takže aj to je dôvod, teraz je to po tú križovatku, ale oni chceli hlavne tento chodník,
Miroslav Políček
- uviedol, že ten chodník stačí odvodniť, tam je len vysoký terén, nič viac,
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Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že občania, ktorí tam chodia denno denne, tí im to ukazovali,
Miroslav Políček
- uviedol, že to sme povedali, že to spravíme, ale nie je potrebné tam meniť povrch, ktorý je
hladký a rovný,
Mgr. Jozef Belický
- myslí si, že nie je treba o tom ďalej diskutovať,
- uviedol, že sa dohodneme tak, že sa tam pôjde tiež určite pozrieť a na septembrovom
zastupiteľstve poprosí p. Boháčovú, aby nezabudla na to, že sa k tomuto problému
vrátime, vtedy už uplynú mesiace, ktoré majú uplynúť k tomu, aby ten chodník bol
normálne funkčný a bude zjavné, či tá technológia tam postačuje,
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že keď už p. poslanec Andráši spomenul tie sumy ohľadne Domova dôchodcov,
tak on tam má zoznam ošatenia, ktoré si musí klient doniesť; keď tam tie sumy pozerá,
osuška 10 ks, uterák 10 ks, kuchynské utierky 10 ks, deka na posteľ 4 ks, hygienické
potreby to je v poriadku, jeden lavór si majú priniesť a je tu ešte taká zvláštna vec,
ošatenie do hrobu si má priniesť každý; myslí si, že je to trošku také morbídne; opýtal sa,
že keď sa tam niekto ožení, či si má priniesť aj svadobné šaty,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že oženiť sa môže, ale zomrieť žiaľ každý musí, takže ono je v tom trošku
rozdiel; nevie, či vedia, ale v prvom jeden a pol mesiaci, vzhľadom na stavy, ktoré tam
boli privezené, sme tam mali päť úmrtí; teraz momentálne sa tam tá situácia stabilizovala,
ale bolo tam päť úmrtí po sebe; jednoducho pravdepodobnosť, že v domove dôchodcov
niekto zomrie, je jednoducho vysoká; nehovorí to preto, že má alebo nemá z toho radosť,
ale treba sa na túto situáciu proste pripraviť; sme jedno z mála zariadení, ktoré nevyberá
peniaze na pohreb, to sa bežne v zariadeniach robilo, že sa na takéto úmrtné skladalo;
u nás sa takéto peniaze neskladajú a to ošatenie, nemusí to tam byť napísané, to máte
pravdu, lebo s tými blízkymi sa to dá vyjednať aj v čase nástupu,
Peter Hlavatý – faktická poznámka
- uviedol, že bol s p. Varsányim pozrieť tie chodníky a nie sú odborníci, ale je zrejmé, že
povrch asfaltu bude pod úrovňou okolitého terénu, takže tá voda bude nutne stekať na ten
asfalt; myslí si, že toto by sa malo riešiť skôr ako v septembri,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že on nehovoril, že sa to bude riešiť v septembri, ale v septembri sa k tomu
vrátime; riešiť to budeme určite dovtedy,
Miroslav Gera – faktická poznámka
- opýtal sa, že čo sa týka technického prevedenia, či mesto Šaľa má nejaký stavebný dozor,
ktorý niečo kontroluje, lebo stále sa bavíme o technickom stave, či to je Komenského, či
sú to chodníky, či máme niekoho, kto má na starosti tieto veci, kto to má preberať,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že áno určite, v kapitole to má p. Políček a je zodpovedný aj za výber dodávateľa,
aj za prevzatie prác pri opravách,
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Miroslav Gera
- uviedol, že nejaký stavebný dozor by tu mal byť za mesto, ako sme sa tu bavili, že stále sú
problémy s tým, že pri preberaní stavieb ... (nedokončená veta),
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že pri preberaní stavieb je on ten, kto preberá toto dielo,
Miroslav Gera
- uviedol, že on je za to zodpovedný, čo sa týka prebratia; uviedol, že dobre, to aby sme
vedeli, kto vo finále rieši tieto veci,
ČASŤ III.
PREDKLADANÉ MATERIÁLY
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/6/2016
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu z kontroly poskytnutia a vyúčtovania dotácií z rozpočtu mesta Šaľa v r. 2015,
B. berie na vedomie
správu z kontroly poskytnutia a vyúčtovania dotácií z rozpočtu mesta Šaľa v r. 2015.
Prezentácia: 12
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2016 materiál číslo A 2/6/2016
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Michael Angelov
- opýtal sa, že na druhej strane je Mesto Šaľa, mestská polícia; opýtal sa, či sa tým myslí
Mestská polícia mesta Šaľa, alebo Mesto Šaľa a mestská polícia,

13

Ing. Alžbeta Sedliačiková
- uviedla, že nie mesto Šaľa, súčasťou mesta Šaľa je aj mestská polícia a táto kontrola bude
vykonávaná na mestskej polícii, je zameraná na tú činnosť, vyslovene konkrétne je to
nákup všeobecného materiálu pre mestskú políciu,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2016,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky a ÚHK na II. polrok 2016.
Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 3/6/2016
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila, že uznesenie, ktoré bolo v sledovaní, sa týkalo projektu
rekonštrukcie záchytného parkoviska, ktoré bolo financované z európskych prostriedkov.
Tento projekt bol ukončený v roku 2015 a následne v zmysle pokynov riadiaceho orgánu sa
už sleduje v rámci päť ročného obdobia. Každoročne je mesto povinné predkladať správu
o stave tohto projektu a preto pred zasadnutím mestského zastupiteľstva bolo doručené
korigované uznesenie s tým, že navrhujeme toto uznesenie nesledovať, lebo stav projektu sa
nemení a preto upravujeme návrh uznesenia o bod C. ruší časť Uznesenia č. 7/2014 – XXIX.
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2014 zo dňa 30. októbra 2014,
v ktorej mestské zastupiteľstvo odporúčalo primátorovi mesta predkladať priebežnú správu
o realizácii prác ako aj projektu na zasadnutia mestského zastupiteľstva.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
C. ruší
časť Uznesenia č. 7/2014 – XXIX. zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
v roku 2014 zo dňa 30. októbra 2014, v ktorej mestské zastupiteľstvo odporúčalo
primátorovi mesta predkladať priebežnú správu o realizácii prác ako aj projektu
na zasadnutia mestského zastupiteľstva.
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Prezentácia: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
4. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2016 - materiál
číslo A 4/6/2016
Predložila Bc. Margita Simighová, referent RPaVO
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Michael Angelov
- opýtal sa na zákazku prevádzkovania mestskej autobusovej dopravy na území mesta Šaľa;
dátum vyhlásenia súťaže je tam 6. novembra 2015, teraz máme jún a celkovo má taký
pocit, že tých informácií ohľadom toho priebehu bolo málo, ale to nie je to, čo sa chce
spýtať; uviedol, že keby predkladateľka vedela popísať postup krokov, čo sa vlastne dialo
v rámci toho obstarávania, lebo nejaké obstarávanie bolo, to bolo zrušené, bolo nejaké
rokovacie konanie, to bolo tiež zrušené, či by vlastne vedela povedať, akým spôsobom to
obstarávanie prebieha,
Bc. Margita Simighová
- uviedla, že keďže celý proces sa realizoval externe, tak až tak dopodrobna to nevie
povedať, vie povedať, že v súčasnosti je vo vestníku Európskej únie predbežné
oznámenie, to znamená, že sa bude pokračovať verejnou súťažou, zmenia sa tam
podmienky, lebo sa má obstarať elektroautobus, keď dobre počula; to predchádzajúce
verejné obstarávanie bolo z toho dôvodu zrušené, že ani rokovacie konanie neviedlo
k znižovaniu ceny, čo sme určili ako predpokladanú hodnotu zákazky; to znamená, že aj
výsledkom rokovania bola vyššia cena,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že výberové konanie ešte prebieha, existuje komisia, ktorá je za výberové
konanie zodpovedná a nevie, do akej miery máme možnosť informovať o priebehu ako
takom, ale faktom je to, že v prvom kole nevzišiel úspešný uchádzač z tejto súťaže, preto
boli podmienky nastavené tak, aby bolo možné vybrať niekoho ako dodávateľa týchto
služieb; v tejto chvíli máme ešte tieto služby ošetrené, súťaž prebieha naďalej cez
európsky vestník, čiže nič sa nezmenilo,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že to by nám možno mohla vedieť povedať JUDr. Torišková, že ako to je, či
môžeme o tom hovoriť,
JUDr. Anna Torišková
- uviedla, že určite nie,
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2016,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 05. 2016.
Prezentácia: 13
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
5. Správa o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali
za rok 2015 - materiál číslo A 5/6/2016
Predložil Ing. František Botka, vedúci MsKS
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že s rekonštrukciou domu kultúry ako takého, alebo trebárs len tej kinosály vie,
že sme uvažovali o nejakých projektoch; opýtal sa, či v tom je niečo nové, alebo v akom
stave to je momentálne,
Ing. František Botka
- uviedol, že podľa informácií, ktoré má od primátora, čaká sa na vypísanie tendra, ktorý
bude v rozsahu do 5 miliónov Eur, lebo zhruba také sú náklady na rekonštrukciu;
- ďalej uviedol, že financie, ktoré boli na obnovu sedadiel, sa podarilo vybaviť, že sa to
posúva, čiže tie peniaze neprepadli a samozrejme nedajú sa urobiť sedadlá bez toho, aby
sa neurobila rekonštrukcia elektrorozvodov, klimatizácia, atď.,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že on sa len pýtal, v akom je to stave, či je to už „updateované“, alebo sa už aj
nejaký projekt robil, alebo sa ešte na niečo čaká,
Ing. František Botka
- uviedol, že on s tým nerobí, to by z mestského úradu vedeli povedať; on vie len toľko, že
je to posunuté, zatiaľ čakáme na vypísanie tendra,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či 5 miliónov Eur sa odhaduje rekonštrukcia,
Ing. František Botka
- uviedol, že áno,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, že čo stojí nový kultúrny dom,
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
rok 2015,
B. berie na vedomie
správu o činnosti a rozbor hospodárenia Mestského kultúrneho strediska v Šali za
rok 2015.
Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
6. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení
Dodatku č. 15 - materiál číslo A 6/6/2016
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení
Dodatku č. 15,
B. berie na vedomie
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení
Dodatku č. 15.
Prezentácia: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
7. Informácia o príprave podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže na obstaranie
služieb v odpadovom hospodárstve - materiál číslo A 7/6/2016
Predložila Ing. Edita Haládiková, referent ŽP, OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Róbert Andráši
- uviedol, že by chcel zopakovať, čo bolo povedané aj na komisii životného prostredia, aby
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do podmienok bolo dané aj možnosť uzamykania týchto kontajnerov do budúcna, keby sa
náhodou niekedy išlo aj na množstevný zber,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že vlastne to bolo povedané na komisii, má to poznačené,
Ing. Peter Andráši
- uviedol ohľadom záverov z ekonomickej komisie, toto je tiež jeden z gordických uzlov,
čo sa týka smetí; bol by rád, keby sa fakt zamestnanci alebo zodpovedné osoby poriadne
sústredili, až si myslíte, že nemáte možno na to dostatok vedomostí, lebo sú tu
samozrejme napísané výhody, nevýhody; medzi nevýhodami je, že ideme do niečoho
nového, treba sa pýtať iných miest, iných organizácií, aby sme to nepokazili, aby sme
nespravili nejakého „mačkopsa“; nemyslí len tohto, celkove toho odpadového, aby zase
ľudia za tri roky nenadávali, prečo je to tak, inak a neviem ako, aby sme to mali fakt
v stave, ktoré je hodné tohto storočia a technológií,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o príprave podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže na obstaranie služieb
v odpadovom hospodárstve,
B. berie na vedomie
informáciu o príprave podkladov na vyhlásenie verejnej súťaže na obstaranie služieb
v odpadovom hospodárstve.
Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
8. Informácia o prijatí sťažnosti proti činnosti riaditeľky rozpočtovej organizácie
Domova dôchodcov Šaľa - materiál číslo A 8/6/2016
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľ doplnil správu, že dnes bola prijatá ďalšia sťažnosť a myslí si, že je veľmi
podobná tej minulej. Poprosil, keďže sme to do tohto materiálu nestihli, že táto komisia
vyrieši obe sťažnosti.
Diskusia:
Peter Hlavatý – poslanecký návrh
- navrhol, aby bol miesto RSDr. Petra Gomboša členom komisie Ing. Peter Andráši,
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- chcel by sa opýtať ešte pred hlasovaním, či Ing. Peter Andráši súhlasí s návrhom,
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Ing. Peter Andráši
- uviedol, že áno,
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaným poslaneckým návrhom Petra
Hlavatého v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o prijatí sťažnosti proti činnosti riaditeľky rozpočtovej organizácie
Domov dôchodcov Šaľa,
B. menuje
komisiu na prešetrenie sťažnosti proti činnosti riaditeľky rozpočtovej organizácie
Domov dôchodcov Šaľa v zložení:
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
MUDr. Jozef Grell
Ing. Peter Andráši
Ing. Alžbeta Sedliačiková
Eva Nagyová
Prezentácia: 17
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
3
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 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta Šaľa - materiál číslo B 1/6/2016
Predložila Ing. Erika Velázquezová, vedúca SŠÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Marián Krištof – poslanecký návrh
- uviedol, že ako predseda školskej komisie bol poverený, aby vysvetlil, prečo komisia
školstva neodporúča prijať tento návrh a takisto bol poverený, aby predložil nový návrh
uznesenia; najprv by vysvetlil poslancom veľmi v krátkosti, o čo sa jedná; v časti tohto
materiálu v § 6 sa hovorí a spomína o tom, ako by mali byť financované a ohodnocované
príspevky na nákup potravín pri materských škôlkach a takisto pri školách; návrh, ktorý
bol predložený z oddelenia školstva bol, aby sa tieto dva príspevky pre školy a príspevky
pre materské školy zahrnuli do jednej kategórie alebo do jedného tarifného pásma a to tri;
na komisii školstva sme rokovali a diskutovali o tomto návrhu, nakoniec sme dospeli
a odhlasovali to, že na mestskom zastupiteľstve neprijmeme tento návrh a necháme to tak,
ako to bolo doteraz v pôvodnom znení a to znamená, že materské škôlky zostanú
v tarifnom pásme štyri a školy by zostali v tarifnom pásme číslo dva; jedná sa o rozdielnu
sumu okolo 147 Eur mesačne; len poslancom pripomína, že sú to príspevky, ktoré dotujú
rodičia a ktoré aj platia rodičia, ale znamenalo by to toľko, že pre škôlky by sa ten
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-

príspevok znižoval a to nám na komisii vadilo, aj keď sme si to rozdiskutovali dosť dlho,
nakoniec sme dospeli k záveru, že neodporúčame prijať toto všeobecne záväzné
nariadenie v takejto podobe, ale aby sme zachovali to pôvodné,
navrhol zachovať v § 6 Školská jedáleň a výdajná školská jedáleň pri materskej škole
a základnej škole pôvodné znenie všeobecne záväzného nariadenia, a to:
ods. (2) príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy na jeden deň ponechať
v pôvodnej výške 1,27 Eur podľa štvrtého finančného pásma,
ods. (3) príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 6 – 11 rokov na jeden obed
ponechať v pôvodnej výške 0,95 Eur podľa druhého finančného pásma,
ods. (4) príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 11 – 15 rokov na jeden obed
ponechať v pôvodnej výške 1,01 Eur podľa druhého finančného pásma,
ods. (6) príspevok na nákup potravín pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej
jedálni pri MŠ je na jeden obed 1,26 Eur podľa štvrtého finančného pásma a pre
zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri ZŠ alebo školskej jedálni pri spojení
ZŠ a MŠ je príspevok na jeden obed 1,12 Eur podľa druhého finančného pásma,

Ing. Michael Angelov – faktická poznámka
- opýtal sa, či je vôbec možné všeobecne záväzné nariadenie takýmto spôsobom cez
poslanecký návrh upraviť, keďže je tam nejaká povinnosť, že to musí visieť na nástenke;
či to dovoľuje právny stav,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že áno,
Ing. Michael Angelov
- opýtal sa Ing. Krištofa, že tu bolo veľa čísel, ale prečo má byť táto zmena takto, či to má
nejakú spoločnú myšlienku, prečo to chceme nechať v tom pôvodnom, alebo prečo to
malo byť takto zmenené,
Ing. Erika Velázquezová
- uviedla, že jeden z dôvodov, prečo sa navrhlo toto všeobecne záväzné nariadenie, bola
požiadavka zo škôl a školských zariadení a aj zo zariadení školského stravovania, kde
nám vznikli subjekty, kde základná škola je spojená s materskou školou a v jednej
inštitúcii fungujú dve finančné pásma; aby vysvetlila, čo je finančné pásmo, tak
Ministerstvo školstva dáva na výber päť finančných pásiem pre každú vekovú kategóriu,
čiže je päť finančných pásiem pre materské školy, pre základnú školu prvý stupeň, druhý
stupeň, strednú školu, atď.,
- ďalej uviedla, že prečo dáva možnosť vybrať si z tých piatich pásiem je tá, že v rámci
Slovenska sú rôzne lokality s rôznymi cenami potravín; trebárs chudobnejšie regióny si
dajú prvé pásmo, bohatšie piate, je to na zriaďovateľovi; vychádzali sme z toho, že je
logické, keď aj materské školy aj základné školy nakupujú od tých istých dodávateľov,
pôsobia v tom istom regióne, čiže mali by sa zjednotiť na tom istom pásme pre nákup
potravín, to je o tom, nehovorí to tu nič o gramáži, nie je to o kvalite potravín,
o výživových hodnotách, je v tom len tá cena vstupných surovín,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že toto všeobecne záväzné nariadenie už je nejaký čas v behu; nechce nijako
znižovať jeho schopnosť, ale vypočul si to už poobede a myslí si, že za tri dni by sme
nedošli k záveru, čo sú pásma,
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Ing. Michael Angelov
- uviedol, že on to pochopil,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že tak to je potom super; len toľko chce povedať, že p. poslanec Krištof predložil
záver komisie školstva ako poslanecký návrh, keď to dobre pochopil; to nie je jeho návrh,
ale záver komisie školstva, ktorej je on predseda,
Ing. Michael Angelov
- opýtal sa, prečo má taký názor komisia,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že určite by sa sám vyjadril, že prečo má takýto názor; nechce tu rozvíjať
diskusiu o tom, že dnes sa rozhodneme na základe informácie, ktorá tu je poskytnutá;
dávno sa mohol každý poslanec oboznámiť s tým, čo sú to pásma, lebo materiál dostal
v dostatočnom časovom predstihu a vedel, čo je vo všeobecne záväznom nariadení,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- opýtal sa, ako dlho už platia tieto pásma, ako dlho už školy fungujú, koľko rokov,
Ing. Erika Velázquezová
- uviedla, že od roku 2011,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že čiže päť rokov,
Ing. Marián Krištof
- uviedol, že naozaj je trošku tá problematika zavádzajúca a zložitá v tom, že ten gordický
uzol ... (nedokončená veta); inak to povie, v materskej škôlke, keby sa presunulo zo
štvrtého pásma do tretieho, tým pádom sa príspevok na jednu stravnú jednotku zníži (kto
to nezaregistroval, platí si to rodič), pretože sa dajú do jedného pásma aj školy aj škôlky,
školám sa zvýši; na otázku, keď sa opýtal riaditeľky školy, či im stačí byť v druhom
pásme, povedala, že úplne im stačí byť v tom druhom pásme, keby išli do tretieho,
dostanú ešte viac; keď sa pýtal riaditeľky škôlky, či im bude vadiť, že pôjde zo štvrtého
pásma do tretieho, povedala na to, že už im to nebude vychádzať, že to je zníženie; myslí
si, že aj Ing. Velázquezová má pravdu v tom, že je to aj o šikovnosti tých vedúcich
stravovacích zariadení, aby z toho vykľučkovali, ale išiel na to, ako keby bol otec dieťaťa,
ktoré má v škôlke, keď mu niekto zníži peniaze na stravnú jednotku, v tom momente ho
napadlo, že to dieťa dostane niečo lacnejšie, vkladá doňho všetky svoje nádeje, rodinné
úspory, prečo by mu nemal dopriať niečo viac a lepšie,
Ing. Erika Velázquezová
- uviedla, že to, v ktorom pásme je zaradené školské zariadenie na nákup potravín, nemá
a nesmie mať vplyv ani na hmotnosť (veľkosť porcie), ani na výživové jednotky; to je len
o tom, že v ktorom regióne sú aké cenové relácie potravín; robili sme prieskum medzi
dvadsiatimi mestami, náhodne vybranými; z dvadsiatich miest iba štyri mestá vrátane Šale
majú rozdielne pásmo, všetky ostatné mestá majú zjednotené jedno finančné pásmo, aj
škôlky aj základné školy,

21

Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Mariána Krištofa v znení:
- navrhol zachovať pôvodné znenie Všeobecne záväzného nariadenia v § 6 Školská jedáleň
a výdajná školská jedáleň pri materskej škole a základnej škole, a to:
ods. (2) príspevok na nákup potravín pre dieťa materskej školy na jeden deň ponechať
v pôvodnej výške 1,27 Eur podľa štvrtého finančného pásma,
ods. (3) príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 6 – 11 rokov na jeden obed
ponechať v pôvodnej výške 0,95 Eur podľa druhého finančného pásma,
ods. (4) príspevok na nákup potravín pre žiaka ZŠ vo veku 11 – 15 rokov na jeden obed
ponechať v pôvodnej výške 1,01 Eur podľa druhého finančného pásma,
ods. (6) príspevok na nákup potravín pre zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej
jedálni pri MŠ je na jeden obed 1,26 Eur podľa štvrtého finančného pásma a pre
zamestnancov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni pri ZŠ alebo školskej jedálni pri spojení
ZŠ a MŠ je príspevok na jeden obed 1,12 Eur podľa druhého finančného pásma.
Prezentácia: 18
Za:
11
Proti:
4
Zdržal sa:
3
Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2016 o výške príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
Šaľa.
Prezentácia: 18
Za:
11
Proti:
4
Zdržal sa:
3
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o zrušení Základnej školy,
Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa
a jej súčasti, a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa
a jej súčastí - materiál číslo B 2/6/2016
Predložila Ing. Erika Velázquezová, vedúca SŠÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila, že návrh bol prerokovaný komisiou školstva, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu tento materiál schváliť.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o zrušení Základnej školy,
Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej
súčasti a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 6/2016 o zrušení Základnej školy,
Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí, o zrušení Materskej školy, Bernolákova 1, Šaľa a jej
súčasti a o zriadení Základnej školy s materskou školou, Bernolákova 1, Šaľa a jej súčastí.
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa - materiál číslo
B 3/6/2016
Predložila Ing. Edita Haládiková, referent ŽP, OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila stanovisko komisie životného prostredia, ktorá zasadala dňa
20. 06. 2016, a odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť všeobecne záväzné nariadenie
v predloženom znení.
Ďalej doplnila, že by chcela opraviť formálnu chybu v prílohe č. 2, v bode (1) písmeno c)
prevádzková doba na ulici Fr. Kráľa v zbernom dvore je: PO, ST, PI: 8,00 – 17,00 hod., a nie
do 18,00 hod.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

23

4. Správa o plnení PHSR mesta Šaľa 2015 – 2020 za rok 2015 - materiál číslo
B 4/6/2016
Predložila Ing. Eliška Vargová, referent RRSaŠF, OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa
2015 – 2020 za rok 2015,
B. berie na vedomie
správu o plnení Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mesta Šaľa
2015 – 2020 za rok 2015.
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

C. HOSPODÁRENIE MESTA
1. Záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2015; Stanovisko hlavnej
kontrolórky mesta k záverečnému účtu mesta Šaľa za rok 2015 - materiál číslo
C 1/6/2016
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP; Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila, že záverečný účet bol prerokovaný na ekonomickej komisii, ktorá
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet v predloženom znení.
Diskusia:
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že by sa chcel opýtať k niektorým číselným údajom a konštatáciám, pokiaľ sa to
týka záverečného účtu i k stanoviskám hlavnej kontrolórky mesta; v stanovisku
kontrolórky sa uvádza, že mesto má k 31. 12. 2015 nezaradený majetok v hodnote vyše
2 milióny 200 tisíc Eur (t. j. strana 5, stanovisko hlavnej kontrolórky); ide tam
predovšetkým o stavby, ktoré sú už ukončené, boli skolaudované a sú plne funkčné
k používaniu a nie sú zaradené do majetku mesta, plus sú tam predmety ako kancelárske
zariadenie, výpočtová technika a podobne, tzn. neinvestičného charakteru; opýtal sa, ako
je možné, že majetok v takejto vysokej hodnote nie je zaradený do majetku mesta,
- ďalej uviedol, že druhá otázka sa týka tej istej otázky, čo sa minule pýtal na interpeláciách
a to je stav vymáhania pohľadávok od občanov a právnických osôb za komunálny odpad
a drobný stavebný odpad a daň z nehnuteľností; podľa konštatácie hlavnej kontrolórky
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prišlo k navýšeniu pohľadávok mesta o vyše 102 tisíc Eur a hlavná kontrolórka konštatuje,
že sa situáciu nepodarilo zlepšiť, ani stabilizovať; napríklad v komunálnom odpade
a drobnom stavebnom odpade len u fyzických osôb je nedoplatok k 31. 12. 2015 vo výške
341 504,00 Eur, čo je vysoká suma; daň z nehnuteľnosti predstavuje niečo vyše
86 tisíc Eur; ak hlavná kontrolórka k tomu nemá výhrady, tak on má výhradu v tom, že si
aspoň prosí vysvetlenie tohto daného stavu,
Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že čo sa týka jeho prvej otázky, tak môže uviesť len toľko, že k 31. 12. 2014 bol
súpis nedokončených investícií vo výške 4 376 817,00 Eur, ku koncu roku 2015 sa ho
podarilo znížiť na 2 234 971,00 Eur, v rámci inventarizácie toto bolo konštatované a boli
prijaté opatrenia, že správcovia musia v rámci tohto roku tieto nezaradené investície
zaradiť do majetku; sú to investície, ktoré sa ťahajú z rokov minulých, teraz to bolo
konštatované aj audítorkou a toto bol výsledok auditu; vedením bolo prijaté opatrenie,
že pracovníci budú musieť tento rok na tom popracovať a nezaradené investície budú
musieť zaradiť,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- uviedla, že tento rok to bude upravené; opýtala sa, či stačí takéto vysvetlenie,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že jemu osobne nie, to preňho nebol žiadny argument, že sa to neurobilo; opýtal
sa, prečo sa to neurobilo a kto to mal urobiť,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- uviedla, že poprosí o informáciu historicky, koľko rokov sa to už ťahá,
Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že napríklad tento rok sa podarilo z toho účtu vysporiadať pešiu zónu, ktorá sa
tiež od roku dvetisíc nevie ktorého ťahala; tento rok sa podarilo zaradiť investície vo
výške 2 milióny, prednostne teda, ktoré boli riešené cez Euro projekty, je s tým dosť veľa
práce a pracovníci prednostne riešili existujúce projekty, pretože sa finišovalo
s Domovom dôchodcov, s verejným osvetlením, proste bežalo veľmi veľa aktivít, ktoré
bolo treba riešiť za pochodu a to bolo prednostnejšie ako zaraďovať majetok; ten stav je
takýto a v tomto roku sa to pokúsime odstrániť; na rozpočet mesta to nemá až taký vplyv,
je to v podstate len výsledkom účtovného stavu majetku a jednoducho sú nejaké priority
a tieto boli v prvom rade zaraďovať a doriešiť vlastne prebiehajúce aktivity,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že ho nepresvedčila,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- uviedla, že je to logické, že iné argumenty nie sú, ako to, že toto sú aktivity, ktoré siahajú
ešte do roku 2008 a sú zanedbané; opýtala sa, či vyplynul z jeho príspevku nejaký
poslanecký návrh,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že nie, pýta si len vysvetlenie toho daného stavu a pri pohľadávkach to isté;
hovoríme, že sú vysoké a že sa ich snažíme znižovať, ale tento rok sme ich navýšili
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o 102 tisíc len voči fyzickým osobám, nehovorí o právnických; potom hľadáme peniaze,
5 000 Eur, 2 000 Eur a tu máme 340 tisíc,
Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že k tomuto môže tiež povedať len toľko, že nie všetky pohľadávky sú
vymáhateľné, pretože vieme, že je tam veľká skupina poplatníkov, ktorí sú nesolventní
a ktorí to jednoducho nezaplatia; ďalej sú tam pohľadávky, ktoré sú v konkurznom
konaní, tak isto, kým tú spoločnosť nevymažú z obchodného registra a to sa nedeje, tak
v podstate to musíme evidovať, takže máme tu aj také pohľadávky; veľká skupina ľudí je
takých, kde sa nepodarilo doručiť rozhodnutia, lebo občania tu nezanechali adresu, nie je
to doručiteľné, nie sú tie rozhodnutia právoplatné; na porovnanie, nie je to stav len zo
Šale, aby ste si nemysleli, že máme len my tak enormne vysoké nedoplatky; porovnávala
okolité mestá, napríklad Galanta má 309 460 Eur nedoplatok na daniach, na komunálnom
odpade 168 107 Eur; Sereď má 117 tisíc na daniach, 75 tisíc na komunálnom odpade;
napríklad porovnateľné mestá, ako sú Partizánske, Hlohovec, počtom obyvateľov;
Partizánske má na daniach 806 051 Eur a na komunálnom odpade 256 003 Eur; Hlohovec
má na daniach 156 819 Eur a na komunálnom odpade 541 428 Eur; pozerala si aj ich
štruktúru, na daniach aj smetiach im robia po dvoch pracovníkoch; aj my sme prijali
opatrenia, že od 01. 07. 2016 by sa malo posilniť moje oddelenie o jedného pracovníka,
ktorý sa bude vyslovene tomuto venovať; predpokladá, že nejaká náprava sa v tomto
období zjedná,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že my neriešime ani Hlohovec, ani Sereď, ani Galantu, ale riešime záverečný účet
mesta Šaľa za rok 2015; potom by ho zaujímalo, aký ma New York nedoplatok; to
nemôžeme vychádzať z toho, naozaj nie,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- opýtal sa, či je tu vyhlásená nejaká súťaž, kto mal viac, menej a preto sa porovnávame,
tiež si myslí, že je to úplne nepodstatné, čo tu odznelo, kto má koľko; to sa vôbec diví, že
si s tým dal niekto námahu a porovnával to,
- uviedol, že už v minulom volebnom období hovoril, že podľa neho riešenie nie je
zamestnať zase ďalšieho a ďalšieho; opýtal sa, čo sa spravilo napríklad na úrovni toho,
že by sme tie pohľadávky predali niekomu, môžeme to predať, nemôžeme to predať,
môžeme si objednať firmu, nikdy sme sa to nedozvedeli,
Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že nie, daňové pohľadávky sa nedajú predať,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že čiže sa dajú maximálne odpísať,
Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že dvadsať rokov sa daňové pohľadávky nemôžu odpisovať,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že na záver sa asi odpíšu, lebo ich nevymôžeme, furt ich budeme mať na nejakom
účte,
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Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že nie, veď sa odstúpia exekútorovi a ten ich vymáha, ale keď ten človek je
nesolventný, tak je to u exekútora a nevymôže nič; ako sa hovorí, tam, kde nič nie je, tak
ani čert neberie; to znamená, že tie pohľadávky sú zaistené z väčšej časti,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, že zaistené čím,
Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že tým, že sú u exekútora, resp. každý rok posielame všetkým výzvy, ktorí nám
nezaplatili, aj tým sa vlastne predlžuje doba, dokedy môžeme tie pohľadávky vymáhať,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, že zamestnať niekoho môžeme na toto, ale nemôžeme si objednať firmu, ktorá
si to celé zoberie pod seba a bude to robiť za nás, potom p. Morávek sa nemusí pýtať, my
z toho nebudeme nervózni, to sa pýta,
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka
- uviedol, že tiež si myslí, že nás nezaujíma Hlohovec a ani Sereď, je to zbytočne dráždiaci
moment, že ste si spravili námahu a vyhľadali, v ktorých mestách koľko to je namiesto
toho, aby sa s tým niečo robilo a keď sa robí, tak sa pýta, načo tu je ten jeden človek, keď
odpoveď bola, že všetko je v exekučnom konaní a kde nič nie je, ani čert neberie; opýtal
sa, že potom ten človek, ktorý sa má prijať a posilniť, či bude toho čerta naháňať, alebo
koho,
Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že to, čo je uplatnené, je v tom exekučnom konaní a tí poplatníci, keď prídu do
dôchodkového veku, alebo keď sa zamestnajú, tak dochádza k tomu plneniu; ale keď nič
nemajú, tak to plnenie nenastáva; ďalšia vec je, že sú tu nedoplatky, ktoré nie sú
spracované, pretože nedoplatok vieme vymáhať a odstúpiť na exekučné konanie vtedy,
keď je ošetrené právoplatnosťou, minule to už vysvetľovala, tiež ste hovorili, že vás to
nezaujíma, ale bohužiaľ to je práve ten problém, že my na to potrebujeme pracovníka, aby
tam tú právoplatnosť vyznačil a vtedy to vieme odstúpiť či už externému exekútorovi
alebo nášmu alebo nejakej firme; toto je ten problém, že to nemá kto robiť, na toto
potrebujeme toho pracovníka,
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka
- uviedol, že najprv zvažoval, že po jeho predrečníkoch sa zdrží, ale nemôže si odpustiť,
lebo Ing. Kiácová ho zase nesklamala svojim vystúpením, že minimálne mal niečo
podobné na mysli ako jeho dvaja predrečníci, ale musí k tomu ešte dodať, že p. Kiácová
má nejakú zvláštnu schopnosť zvyšovať hladinu adrenalínu u poslancov a zrejme jej to
robí dobre,
Ing. Alena Kiácová
- ospravedlnila sa, naozaj to nebolo jej cieľom, len tvrdí, že fakt veľké úsilie vynakladajú
rozboru pohľadávok a v kuse sa o tom neraz diskutuje, ako to riešiť,
Ing. Štefan Bartošovič
- uviedol, že výsledky sú rozhodujúce a keby ste bola zamestnaná v súkromnej firme, tak
asi by sa váš zamestnávateľ na to pozeral trošku inak, že niekto iný užíva jeho peniaze;
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tu sú to verejné peniaze, tak to nikoho veľmi netrápi, že by si hádzal mašľu okolo krku
kvôli tomu,
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka
- uviedol na margo toho, čo sa pýtal poslanec Morávek, chcel by skonštatovať možno dva
fakty, ako sa na to díva on a potom s nejakým záverom; prvý fakt je ten, že keď sa na to
pozrieme trendovo, že tá 042 sa znižuje a medziročne sa znížila zhruba o 2 milióny a to je
fakt, ktorý považuje za pozitívny, že to mohlo byť aj inak, prosím, ale že tu nejaký trend
nastal; druhá vec, vníma tú poznámku o pohľadávkach niektorých miest možno v širšom
kontexte a bohužiaľ, že toto je asi snáď trendom nielen Šale, ale všetkých miest a obcí
a žiaľ legislatíva je taká, že či už nezaplatený odpad alebo nezaplatené miestne poplatky
majú silu nezaplatených daní a žiaľ nedá sa s týmito pohľadávkami jednoducho voľne
obchodovať a až príde čas, nejakých 20 rokov, ktoré kedy istým spôsobom zo zákona
môžu jednoducho zaniknúť; možno jeden fakt, čo Ing. Kiácová spomenula, nechce to mať
ako otázku, koľko je vlastne v percentách, čo sú už v exekučnom konaní, o výsledku
nechce ani nejakým spôsobom meditovať a druhá vec, koľko je ešte potrebné asi
spracovať, čo predpokladá, že je administratívne dosť náročný proces; i napriek tomu, že
tento stav 042 a stav týchto pohľadávok je aký je, nie je dôvod na to, aby sme nemohli
hlasovať o schválení záverečného účtu bez výhrad,
Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že mesto k 31. 12. 2015 eviduje 623 exekúcií s celkovým predpisom 200 tisíc
(t. j. v exekučnom konaní z tých 340 plus 80 na daniach),
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2015,
B. schvaľuje
záverečný účet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa za rok 2015 nasledovne:
1. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2015 bez finančných operácií:
plnenie bežných príjmov vo výške
12 528 272 EUR
čerpanie bežných výdavkov vo výške
11 390 961 EUR
prebytok bežného rozpočtu
1 137 311 EUR
plnenie kapitálových príjmov vo výške
čerpanie kapitálových výdavkov vo výške
schodok kapitálového rozpočtu

2 017 274 EUR
3 600 491 EUR
-1 583 217 EUR

bežné a kapitálové príjmy vo výške
bežné a kapitálové výdavky vo výške
schodok rozpočtu

14 545 546 EUR
14 991 452 EUR
-445 906 EUR

2. plnenie rozpočtu mesta Šaľa k 31. 12. 2015 s finančnými operáciami:
bežné a kapitálové príjmy vo výške
14 545 546 EUR
bežné a kapitálové výdavky vo výške
14 991 452 EUR
schodok rozpočtu
-445 906 EUR
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plnenie príjmových finančných operácií vo výške
čerpanie výdavkových finančných operácií vo výške
prebytok finančných operácií
plnenie celkových príjmov vo výške
čerpanie celkových výdavkov vo výške
prebytok rozpočtového hospodárenia celkom

1 544 424 EUR
235 238 EUR
1 309 187 EUR
16 089 971 EUR
15 226 690 EUR
863 281 EUR

3. vylúčenie účelovo viazaných finančných prostriedkov z rozpočtového
hospodárenia vo výške 480 993,14 EUR nasledovne:
* 6 580,15 EUR – nedočerpaná časť finančného príspevku MPSVaR SR na
financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb (OSS),
* 823,60 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu
v Nitre na dopravné žiakov za rok 2015,
* 3 398 EUR – nevyčerpané finančné prostriedky z príspevku Obvodného úradu
v Nitre na asistenta učiteľa za rok 2015,
* 117,82 EUR – nevyčerpaná časť finančných prostriedkov spojená so starostlivosťou
o nesvojprávnu osobu zverenú do opatrovníctva mesta,
* 31 341,75 EUR – účelovo viazané prostriedky na tvorbu fondu opráv a údržby, ktorý
je mesto povinné tvoriť v zmysle zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj
bývania a o sociálnom bývaní,
* 71 936,09 EUR – účelovo viazané prostriedky na zábezpeky, ktoré uhradili
nájomníci v mestských bytoch a pri ukončení nájomného vzťahu im budú vrátené,
* 40 000 EUR – nevyčerpané prostriedky poskytnuté na projekt ZŠ J. C. Hronského –
multifunkčné ihrisko z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu,
* 35 000 EUR – nevyčerpané prostriedky poskytnuté MV SR na projekt ZŠ Hollého –
oprava strechy, odstránenie havarijného stavu,
* 3 795,73 EUR – účelovo viazané finančné prostriedky od zahraničných spoločností
Shin Heung Precision Slovakia s.r.o. a Euro Dabo s.r.o., ktoré neboli v roku 2015
vyčerpané a mesto ich po dohode so spoločnosťami buď vráti, alebo použije na účel,
aký sa dohodnú,
* 288 000 EUR – účelovo viazané prostriedky z MF SR, ktoré získala rozpočtová
organizácia Domov dôchodcov v roku 2015, ale jej skutočné čerpanie bude v roku
2016,
4. schodok rozpočtu vo výške 445 906 EUR a jeho vykrytie z kladného zostatku
finančných operácií. Zostatok finančných operácií (po vylúčení účelovo určených
prostriedkov uvedených v bode 3) vo výške 382 287,70 EUR sa pridelí do
rezervného fondu a použije sa na financovanie rozpočtovaných výdavkov v roku
2016 nasledovne:
* na úhradu istín z prijatých úverov vo výške 260 000 EUR,
* na financovanie rekonštrukcie mestských komunikácií vo výške 122 287,70
EUR,
5. vysporiadanie výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie OSS
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa nasledovne:
a) schvaľuje ročnú závierku OSS mesta Šaľa ku dňu 31. 12. 2015,
b) berie na vedomie výsledok hospodárenia OSS zisk vo výške 14 883,99 EUR za
rok 2015,
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c) schvaľuje prevedenie hospodárskeho výsledku v čiastke 14 883,99 EUR do
rezervného fondu OSS a jeho použitie na vysporiadanie záporného výsledku
predchádzajúceho účtovného obdobia,
C. berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Šaľa za rok 2015,
D. schvaľuje
celoročné hospodárenie mesta Šaľa za rok 2015 bez výhrad.
Prezentácia: 18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2016 - materiál číslo C 2/6/2016
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2016,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 30. 04. 2016.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 - materiál číslo
C 3/6/2016
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť materiál v navrhnutom znení.
Diskusia:
Ing. Vladimír Vicena
- opýtal sa na jeden záhadne znejúci projekt, syntetická DNA, čo to je, znie to tak vedecky,
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-

uviedol, že zvyšujeme výdavky na energie, resp. navyšujú sa tam v niektorých prípadoch
výdavky na energie, tzn., že zrejme boli vyššie výdavky na energie v niektorých
organizáciách alebo budovách, ako boli plánované, to nepovažuje za celkom šťastné
riešenie, principiálne povedané, lebo ak niekto nehospodári dobre s energiami a my mu
v rozpočte dáme viac, tak ho potom vôbec nič nemotivuje do budúcnosti na to, aby sa
snažil vôbec niečo šetriť,

Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že s ním súhlasí, ide o navyšovanie energií budovy, ktoré sú v našej správe
a v materiáli máte uvedené, že je to zimný štadión; predpokladá, že tam nastalo
intenzívnejšie využívanie a tá prevádzka bola iná, správca to zrejme neodhadol správne,
ale snažíme sa aj v tomto roku hľadať opatrenia, aby sme tie úspory energií dostali a aby
sa toto už nezopakovalo,
- ďalej uviedla, že čo sa týka toho projektu DNA, je to projekt mestskej polície; poprosila
náčelníka mestskej polície, on má podrobné informácie,
Mgr. Peter Krokavec
- uviedol že sa tam jedná o sprchu DNA, s ktorou by sme vedeli označiť nejaký školský
areál alebo školské zariadenie, ktoré chceme chrániť a vlastne, aby nám to pomohlo pri
identifikácií páchateľa alebo osoby, ktorá by tam vnikla; ďalším DNA projektom je
označovanie bicyklov, kde by sme dokázali označiť bicykle a potom by sme sa vedeli
dopátrať alebo urobiť si databázu chránených bicyklov a vedeli by sme ich zistiť aj mimo
mesta; je to ešte inovatívne, my s tým začíname a na Slovensku ešte veľa takýchto miest
nie je,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 nasledovne:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Rozdiel:
Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Rozdiel:
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:
Rozdiel bez finančných operácií:
Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
Rozdiel:

13 583 665 EUR
13 057 251 EUR
526 414 EUR
1 228 191 EUR
1 311 809 EUR
-83 618 EUR
14 811 856 EUR
14 369 060 EUR
442 796 EUR
760 004 EUR
1 202 800 EUR
-442 796 EUR
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Rozpočet na rok 2016 celkom:
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Rozdiel celkom:

15 571 860 EUR
15 571 860 EUR
0 EUR

2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 podľa hlavných ekonomických kategórií
nasledovne:
100 Daňové príjmy
200 Nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.

8 275 847 EUR
1 841 035 EUR
4 694 974 EUR
760 004 EUR
0 EUR
13 057 251 EUR
1 311 809 EUR
1 202 800 EUR

Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
4. Žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2016 - materiál číslo
C 4/6/2016
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, na základe čoho komisia rozhodovala, alebo na základe akých kritérií, či už
niekto dostal, alebo o význame akcií pre propagovanie mesta, alebo ako, chce sa to opýtať
predsedu športovej komisie,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že bohužiaľ tu nie je predseda športovej komisie p. Kováč; p. poslanec Krištof je
poslancom komisie športu,
Ing. Michael Angelov – faktická poznámka
- uviedol, že reaguje na p. poslanca Grella; možno viacerí sa k tomu vieme vyjadriť, viac
menej v prvom kole sme vyraďovali tých, ktorí už tento rok dostali dotáciu, lebo už
druhýkrát, keď si poslali, bolo ako keby druhé kolo, takže to bolo v prvom kole, myslí, že
to boli tí Banana a Rada šport, šesť a sedem; pri sedmičke si nie je celkom istý; takže aj
sedmička, dostal to potvrdené; pri Spojenej škole Krátkej na vybudovanie účelového
ihriska, vec sa tam má tak, že keď sa tvorilo toto všeobecne záväzné nariadenie, tak
primárne išlo o dotáciu športových klubov a organizovanie podujatí verejnosťou a komisia
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tu získala taký názor, že ak sa má budovať majetok škôl, tak na to sú iné možnosti, akým
spôsobom by sa to malo zrealizovať, spojená škola je majetok vyššieho územného celku,
takže tam sme na to išli takto; pri Základnej škole Pionierska, tam podporu materiálneho
zabezpečenia, to je to, o čom hovoril pred chvíľou, že tieto veci sa dajú riešiť inak cez
rozpočet škôl, môže sa ten rozpočet navýšiť, ale tie peniaze by mali slúžiť primárne na
niečo iné; to je ten kľúč, ktorým sme k tomu pristupovali; ďalej chce povedať, že viac
menej máme druhý rok za sebou, čo dávame dotácie a myslí si, že to všeobecne záväzné
nariadenie by si zaslúžilo nejako zlepšiť sa práve vo veciach takýchto, že tá prax
rozhodovania je nejaká a to by sa možno mohlo podchytiť a na tom by potom aj rád
spolupracoval,
Ing. Marián Krištof
- uviedol, že si všimol, že tu nie je poslanec Ing. Kováč (predseda športovej komisie), preto
sa aj prihlásil, aby poslancom vysvetlil tento systém; p. Angelov ho svojim spôsobom
povedal; ak treba, tých kritérií bolo naozaj viac, v prvom rade museli spĺňať všetky
požiadavky, ktoré mestom boli vypísané, tzn. byť zaregistrovaný, museli mať svoj štatút
atď., je toho veľa; potom ako komisia sme sa mali rozhodnúť, ako rozdeliť 2 500 Eur,
celkovo to bolo pre 13 subjektov; nakoniec sme po vyraďovaní, kde sme brali do úvahy,
či už dostali peniaze, či je to na športovú činnosť, sme vyradili ďalších a z tých, čo zostali,
sme sa snažili prideliť peniaze adekvátne k tomu, ako tie športy reprezentujú mesto Šaľa;
tam by sa naozaj dalo diskutovať o tom; futbalisti dostali 500 Eur a je ich x počtovo;
voltíž, kde jedna dve zástupkyne dostali takisto 500 Eur; nájsť to správne jediné
prerozdelenie je skutočne veľmi ťažké, možno sme tam potom brali do úvahy aj
ohodnotenie tých športov, čo pre toto mesto prinášajú a takto sme sa rozhodli,
Peter Hlavatý – faktická poznámka
- uviedol, že ak by dôvodová správa uvádzala údaje o tomto, že prečo sme týmto dali a tým
nedali, aspoň nejako útržkovito, tak táto diskusia by ani nemusela byť; do budúcna, ak by
z tej komisie nejaký záver bol priložený k dôvodovej správe, tak by nám veľmi pomohol,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že budeme na to myslieť,
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- uviedol, že by sme mali k tejto problematike prijať nejaké zásady prihlasovania sa,
všeobecne záväzné nariadenie; diví sa, že vôbec tieto školy, rodičovské združenia a iné
aktivity si žiadajú peniaze na vybudovanie ihriska; toto by sa im automaticky malo
vysvetliť a vo všeobecne záväznom nariadení to zdôrazniť, aby sa tieto veci
neprerokovávali a zbytočne nedávali žiadosti, niekto to musí asi kontrolovať a zaraďovať
do poradovníka alebo im mali povedať, že vážení, tak toto nie, lebo toto sa nezmestí do
toho všeobecne záväzného nariadenia,
Miroslav Gera – faktická poznámka
- uviedol, že nevie, či to je faktická, ale podľa toho, čo teraz pozeral, tak to, čo schvaľovala
športová komisia, to nie je to, čo dostali teraz na schválenie a chýbajú mu tam niektoré
športy, ktoré schvaľovali; potom nevie, akým spôsobom sa to celé rieši,
Ing. Jana Nitrayová
- opýtala sa, ktoré športy mu tam chýbajú,
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Miroslav Gera
- uviedol, že voltíž, tam boli dva kluby napríklad,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že dotácia 200 Eur je v právomoci primátora, ktorý podpisuje s nimi zmluvu;
vy schvaľujete nad 200 Eur, v dôvodovej správe máte 12 žiadostí, tam to máte zahrnuté,
Miroslav Gera
- uviedol, že dobre, takže je to tam,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že p. primátor podpísal dvakrát 200 Eur,
Miroslav Gera
- uviedol, že boli tam „ping-pongisti“ a voltíž,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že aj ping-pong aj voltíž už vybavil,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že toto je v zmysle všeobecne záväzného nariadenia,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že tieto dotácie sú taká dvojsečná zbraň a musíme si na to dávať pozor; vždy tie
dotácie, to rozhodovanie, komisia (hlavne asi športu) potom vzbudzuje otázniky a tým
chce povedať, že podľa neho im v tomto prihára, aby nestratili dôveru verejnosti a aby
sme neznechutili ľudí; naozaj musíme spresniť to všeobecne záväzné nariadenie, ktoré
voľakedy bolo písané, keď sme ešte nevedeli presne ako ho budeme využívať, kto bude
žiadať a toto by sme mali spresniť a ducha toho všeobecne záväzného nariadenia posunúť
vpred,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nakoľko nevzišiel žiadny poslanecký návrh, dáva hlasovať o uznesení tak, ako
bolo predložené a dáva hlasovať v bode B. o všetkých dotáciách en bloc, keďže žiadny
pozmeňujúci návrh ani k jednej dotácii nebol; je možné o tom hlasovať spoločne tak, ako
to bolo predložené,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosti o dotáciu z rozpočtu mesta pre oblasť športu na rok 2016,
B. schvaľuje
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre žiadateľov nasledovne:
1. Futbalový klub Veča, IČO 00892301, na nasledovné podujatia: Majstrovstvá Veče vo
varení guláša, Medzinárodný deň detí a futbalový turnaj vo výške 500,00 EUR,
2. Rondis, s.r.o., IČO 36366056, na podujatie Streetbal CUP 2016 vo výške 500,00 EUR,
3. Športovo strelecký klub Šaľa, IČO 31196314, na nákup vzduchovkového streliva
a terčov vo výške 500,00 EUR,
4. Telovýchovná jednota Slávia SOUP, IČO 31824480 na Slovenský voltížny pohár Šaľa
vo výške 500,00 EUR,
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5. Klub vodných športov Barakuda, IČO 42371856, na prenájom plaveckých dráh vo
výške 500,00 EUR,
6. RADA ŠPORT o.z., IČO 42366411, na podujatie Beh nočnou Šaľou 2016, vo výške
0,- Eur,
7. Karate klub BANANA DOJO Šaľa, IČO 42369975, na štartovné na súťažiach a na
poplatky za semináre, vo výške 0,- Eur,
8. Spojená škola, Krátka 11, Šaľa, IČO 34062831, na vybudovanie malého účelového
ihriska v areáli školy, vo výške 0,- Eur,
9. Rodičovské združenie pri Základnej škole v Šali, Pionierska ulica č. 4, IČO 42048907,
na podporu materiálového zabezpečenia športoviska – multifunkčného ihriska, vo
výške 0,- Eur.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Mgr. Jozef Belický
- navrhol opakované hlasovanie o overovateľovi zápisnice, nakoľko pôvodne schválený
overovateľ Ing. Ivan Kováč nie je zatiaľ na zasadnutí prítomný; navrhol hlasovať
o zmene, a to Ing. Ivana Kováča nahradiť Marekom Molnárom
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ s c h v á l i l o navrhnutú zmenu overovateľa zápisnice.
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
1. Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na
Nitrianskej ulici v Šali-Veči - materiál číslo D 1/6/2016
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť materiál v predloženom znení.
Diskusia:
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh
- navrhol, že je možné niektoré majetkové záležitosti zaradiť do niekoľkých skupín,
v ktorých by sa v skupinách diskutovalo a hlasovalo by sa o nich jednotlivo:
1. skupina D 1 – D 4,
2. skupina D 5 – D 13,
3. skupina D 14 – D 16,

35

4. skupina D 17 – D 20,
5. skupina D 21 – D 25,
materiály D 26, D 27, D 28 – samostatná diskusia a samostatné hlasovanie.
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:
- majetkové záležitosti zaradiť do niekoľkých skupín, v ktorých by sa v skupinách
diskutovalo a hlasovalo by sa o nich jednotlivo:
1. skupina D 1 – D 4,
2. skupina D 5 – D 13,
3. skupina D 14 – D 16,
4. skupina D 17 – D 20,
5. skupina D 21 – D 25,
materiály D 26, D 27, D 28 – samostatná diskusia a samostatné hlasovanie.
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, čo nás viedlo k navrhnutým zmenám, aby sme menili podmienky prenájmu,
- ďalej sa opýtal, či vôbec futbalový oddiel ako taký po vypadnutí z druhej ligy, či funguje
a či sa prihlásili do súťaže,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že tieto zmeny vyplynuli z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu, ktorá
prebiehala na jeseň minulého roku a v zmysle ustanovení Všeobecne záväzného
nariadenia č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií; išlo o to, že kontrola
Najvyššieho kontrolného úradu nám vytýkala nejakú skrytú dotáciu, čiže toto sa
upravovalo; týmto uznesením sa to teraz upraví, aby neprišlo ku skrytej dotácii,
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, či aj tak bude prenájom,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že áno; tieto štyri materiály, čo bude teraz predkladať, tak oni vlastne fungujú,
nájom majú, len sa to tam upraví, v tej časti D. schvaľuje 1. to zostáva tak, ako je;
2. náklady za služby spojené s užívaním hradí nájomca, doteraz sme mali, že hradil
prenajímateľ; 3. cenník zostáva, na tom sa nič nemenilo; 4. nájomné za krátkodobé
prenájmy je príjmom prenajímateľa, ale v súlade so Všeobecne záväzným nariadením
o podmienkach poskytovania dotácií, nájomné za krátkodobé prenájmy sa premietne do
výšky dotácie na rozvoj športu, s účinnosťou od 01. 07. 2016; toto vlastne hovorí to
Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách,
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, že má tomu rozumieť tak, že keď si niekto prenajme futbalové ihrisko, tak to
bude mestský príjem,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že áno,
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MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, kto bude za mesto robiť tie nájmy,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že je to krátkodobý prenájom, ktorý vyberajú jednotlivé športové kluby, lebo to
platí všeobecne pre všetky štyri; doteraz to nebolo ošetrené v nájomnej zmluve, tieto
športové kluby si to jednoducho nechávali ako svoj príjem; závery z Najvyššieho
kontrolného úradu sú také, že je to príjmom mesta, oni tento príjem musia vrátiť mestu
a mesto im to opätovne vráti vo forme podpory ich činnosti; toto tam bolo potrebné
ošetriť,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že bežne sa robí to, že keď niekomu prenajmem, ja tam automaticky dávam
klauzulu, že nájomca nemôže ďalej prenajímať túto nehnuteľnosť niekomu inému,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že môže so súhlasom; takáto býva klauzula v nájomnej zmluve mesta, ale nebol
ošetrený ten krátkodobý prenájom; napríklad, keď sa urobilo multifunkčné ihrisko, alebo
umelý trávnik, tak oni si automaticky tie príjmy ako športový klub nechali a my sme
hradili energie; toto zistil Najvyšší kontrolný úrad, že to nie je správne a musí byť
zabezpečený tento finančný tok, čiže športový klub – mesto a mesto to môže vrátiť, ale
len na podporu športu,
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka
- uviedol, že si dovolí reagovať, nakoľko je vo futbalovom výbore za mesto; stav je taký, že
p. Wöllner ako prezident klubu sa vyjadril, že do 30. 06. bude vo funkcii, potom končí;
nikde to písomne nie je, je to jeho ústne vyjadrenie, takže treba počkať do 30. 06.
a uvidíme; druhá vec je tá, že 20. 06. bol termín, kedy mali byť prihlásené všetky kluby,
všetky mužstvá do súťaží; to sa udialo, boli zaplatené všetky poplatky na to, aby každé
jedno mužstvo bolo prihlásené do tej súťaže, do ktorej má byť; takže futbal v Šali ako
Áčka od jesene bude v tretej lige,
V nadväznosti na prijatý procedurálny návrh predkladateľka Mgr. Miloslava Bartíková
predložila materiály:
2. Prehodnotenie podmienok prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici
Hornej v Šali - materiál číslo D 2/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť materiál v predloženom znení.
3. Prehodnotenie podmienok prenájmu bytových, nebytových priestorov a plôch
v areáli Športovej haly na ulici Hornej v Šali - materiál číslo D 3/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť materiál v predloženom znení.
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4. Prehodnotenie podmienok prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na
Hospodárskej ulici v Šali-Veči - materiál číslo D 4/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť materiál v predloženom znení.
Diskusia k predloženým materiálom D 2/6/2016 – D 4/6/2016 nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D1/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
podmienky prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Nitrianskej ulici
v Šali-Veči,
B. ruší
Uznesenie č. 8/2013 – XIII. z 8. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
7. novembra 2013,
C. konštatuje, že
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci v športovej
činnosti klubu a záujmovo-športovej činnosti pre deti a mládež v meste,
2. zámer bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa
v znení neskorších zmien a zverejnený dňa 8. júna 2016,
D. schvaľuje
1. prenájom majetku mesta Šaľa na Futbalovom štadióne na Nitrianskej ulici v Šali-Veči:
- futbalový štadión, stavba s. č. 1727, na pozemku parcela č. 3962
- vedľajšia tribúna na parcele č. 3963
- garáž pre techniku na parcele č. 3964
- pomocné sociálne priestory na parcele č. 3965
- sociálno-prevádzkovú budovu s tribúnou a bytom správcu na parcele č. 3967/12
- sociálno-prevádzkovú budovu s tribúnou a bytom správcu na parcele č. 3967/13
- sociálno-prevádzkovú budovu s tribúnou a bytom správcu na parcele č. 3967/14
– bez nebytových priestorov prevádzky bufetu o výmere 84,36 m2
- vedľajší štadión na parcele č. 3966
- umelý trávnik na parcele č. 3967/11
pre Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa, so sídlom Nitrianska 1721/1, 927 05 Šaľa,
na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok,
(pozn.: pozemky sú vo vlastníctve Duslo a.s.)
2. náklady za služby spojené s užívaním (plyn, vodné, elektrická energia) hradí nájomca,
3. cenník krátkodobých nájmov pre futbalový trávnik s umelou trávou nasledovne:
- dospelí kluby: zápas 90 min. vo výške 130,00 Eur bez osvetlenia
- dospelí kluby: zápas 90 min. vo výške 160,00 Eur s osvetlením
- neorganizované skupiny, deti a mládež: 55,00 Eur bez osvetlenia
- neorganizované skupiny, deti a mládež: 70,00 Eur s osvetlením
4. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa. V súlade so Všeobecne
záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN
č. 2/2016 o dotáciách) nájomné za krátkodobé prenájmy sa premietne do výšky
dotácie na rozvoj športu,
s účinnosťou od 01. 07. 2016.
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Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 2/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
podmienky prenájmu nebytových priestorov Kolkárne na ulici Hornej v Šali,
B. ruší
Uznesenie č. 3/2012 – XVII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
28. júna 2012,
C. konštatuje, že
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci v športovej
činnosti klubu a záujmovo-športovej činnosti pre deti a mládež v meste,
2. zámer bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa
v znení neskorších zmien a zverejnený dňa 8. júna 2016,
D. schvaľuje
1. prenájom majetku mesta Šaľa, nebytových priestorov v objekte „Kolkáreň“ súpisné
č. 920, na ulici Hornej v Šali, na pozemku parcela č. 2424/5 a parcela č. 2424/6,
nehnuteľnosti vedené v KN C pre k.ú. Šaľa na liste vlastníctva č. 1 a hnuteľný majetok
vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa v týchto nebytových priestoroch, pre
Telovýchovnú jednotu Slovan DUSLO Šaľa, so sídlom Šaľa, ul. Horná 921/30, na
dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok,
2. náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné
a stočné, elektrická energia) hradí nájomca; v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016 o
dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené s užívaním,
3. cenník krátkodobých nájmov nasledovne:
- MsÚ a organizácie mesta, školy a CVČ – zdarma,
- pre iné organizácie a verejnosť – 28,00 Eur/hod.
4. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa. V súlade so Všeobecne
záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN
č. 2/2016 o dotáciách) nájomné za krátkodobé prenájmy sa premietne do výšky
dotácie na rozvoj športu, ďalej na údržbu elektrozariadenia stavačov, obsluhu
technického zariadenia a upratovanie,
s účinnosťou od 01. 07. 2016.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D3/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
podmienky prenájmu bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli Športovej haly
na ulici Hornej v Šali,
B. ruší
Uznesenie č. 7/2008 – XX. zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
6. novembra 2008,
C. konštatuje, že
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci v športovej
činnosti klubu a záujmovo-športovej činnosti pre deti a mládež v meste,
2. zámer bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa
v znení neskorších zmien a zverejnený dňa 8. júna 2016,
D. schvaľuje
1. prenájom majetku mesta Šaľa, bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli
Športovej haly, súpisné č. 921 na ulici Hornej v Šali, na pozemku KN registra
C parcela č. 2424/4, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3779 m2, hádzanárskeho
ihriska a spevnených plôch na parcele č. 2424/3, ostatná plocha o výmere 4494 m2 na
parcele č. 2424/13, ostatná plocha o výmere 1040 m2 v k.ú. Šaľa vedených na liste
vlastníctva č. 1 a hnuteľný majetok vo vlastníctve mesta, nachádzajúci sa v týchto
nebytových priestoroch, pre Hádzanársky klub SLOVAN Duslo Šaľa, so sídlom
927 01 Šaľa, ul. Horná 30, na dobu neurčitú, za ročný prenájom 0,40 Eur/rok,
2. náklady za služby spojené s užívaním (kúrenie, príprava teplej úžitkovej vody, vodné
a stočné, elektrická energia) hradí nájomca; v súlade so Všeobecne záväzným
nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016
o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu nákladov za služby spojené
s užívaním,
3. cenník krátkodobých nájmov nasledovne:
- MsÚ a organizácie mesta, školy a CVČ – zdarma
- pre iné organizácie a verejnosť nasledovne:
- s účasťou verejnosti 58,00 Eur/hodina
- bez účasti verejnosti 27,00 Eur/hodina,
4. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa. V súlade so Všeobecne
záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN
č. 2/2016 o dotáciách) nájomné za krátkodobé prenájmy sa premietne do výšky
dotácie na rozvoj športu,
s účinnosťou od 01. 07. 2016.
Prezentácia: 18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 4/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
podmienky prenájmu majetku mesta, Futbalového štadióna na Hospodárskej ulici
v Šali-Veči,
B. ruší
Uznesenie č. 2/2004 – XVII/10 – MsZ z 2. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva
v Šali, konaného 29. apríla 2004,
C. konštatuje, že
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov spočívajúci v športovej
činnosti klubu a záujmovo-športovej činnosti pre deti a mládež v meste,
2. zámer bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa
v znení neskorších zmien a zverejnený dňa 8. júna 2016,
D. schvaľuje
1. prenájom majetku mesta Šaľa na Futbalovom štadióne na Hospodárskej ulici
v Šali-Veči: areál športového ihriska na parcele č. 3602, ostatná plocha o výmere
12977 m2 a objekt sociálnej budovy na parcele č. 3603, zastavaná plocha o výmere
104 m2, zapísané na liste vlastníctva č. 1, k. ú. Šaľa, pre Futbalový klub Veča,
so sídlom 927 05 Šaľa, ul. Hospodárska 1, na dobu neurčitú, za ročný prenájom
0,40 Eur/rok,
2. náklady za služby spojené s užívaním (vodné, elektrická energia) hradí nájomca;
v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania
dotácií (ďalej len VZN č. 2/2016 o dotáciách) mesto poskytne dotácie na úhradu
nákladov za služby spojené s užívaním,
3. nájomné za krátkodobé prenájmy je príjmom prenajímateľa; v súlade so Všeobecne
záväzným nariadením č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií (ďalej len VZN
č. 2/2016 o dotáciách) nájomné za krátkodobé prenájmy sa premietne do výšky
dotácie na rozvoj športu,
s účinnosťou od 01. 07. 2016.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
V nadväznosti na prijatý procedurálny návrh predkladateľka Mgr. Miloslava Bartíková
predložila materiály:
5. SRDIEČKO, n. o., Kukučínova 534/38, 927 01 Šaľa – žiadosť o rozšírenie predmetu
prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom.
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6. Roman Vincze, M. R. Štefánika 119/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku –
okrasnej záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa materiál číslo D 6/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.
7. František Lukáčik, P. J. Šafárika 379/21, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku –
záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 7/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.
8. SC-LAK, s.r.o., Okružná 3/1027, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.
9. Ing. Marián Gažík a spol., Komenského 49A, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 9/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.
10. Euro Gastro Style, s.r.o., 925 71 Trnovec nad Váhom č. 282 – žiadosť o prenájom
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.
11. Eugeniusz Spiszak, Jánošíkova 1372/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 11/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.
Ďalej doplnila, že po expedovaní materiálu sme dostali sťažnosť od p. Petra Süssa, ktorý má
námietku voči prenájmu pozemku za účelom zriadenia letnej terasy. Sťažoval sa na
neprimeraný hluk vo večerných a nočných hodinách z pivárne Karolínka. Sťažovateľ sa ďalej
v žiadosti pýtal, že na základe čoho p. Spiszak užíval doteraz tieto priestory. Bolo mu
odpovedané na všetky tieto otázky. Užíval to ako prenájom verejného priestranstva,
každoročne. Teraz požiadal o prenájom a čo sa týka nočného kľudu, tak to upravuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2014 o pravidlách času predaja v obchode a času
prevádzky služieb.
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12. MeT Šaľa, spol. s r.o., Partizánska 20, 927 01 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemkov
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 12/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.
13. ELTECHMA, s.r.o., 925 81 Diakovce 416 – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 13/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.
Diskusia:
Ing. Róbert Andráši
- uviedol, že by sa chcel vyjadriť hlavne k bodu D 11; s terasami nemá problém, je ich
užívateľom, ale pri tých terasách, kde sú sťažnosti a ešte vôbec predtým, než bol podaný
tento bod na zastupiteľstvo, tak na tú terasu už boli sťažnosti, na hluk odtiaľ, obyvatelia
bytovky Čsl. armády sa viackrát sťažovali, tak s takýmito terasami, kde si
prevádzkovatelia nevedia spraviť poriadok, má problém a ostatné, kde si vedia spraviť
poriadok, je všetko v poriadku, takže tu bude určite hovoriť nie,
Peter Hlavatý
- opýtal sa ohľadom SRDIEČKO, n. o., či tých 50 m2 bude vyňatých z nejakého
existujúceho ihriska, ktoré využívajú ďalšie škôlky,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že nie, je to vlastne v tom areáli, čo bola hneď táto prvá škôlka na Družstevnej
ulici, tam je dostatočný počet metrov,
Peter Hlavatý
- opýtal sa, či je to nejako ohradené, alebo oni si to ohradia,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že nie,
Peter Hlavatý
- opýtal sa, či pribudnú nejaké prvky, niečo si tam domontujú, alebo budú využívať tie, čo
využíva už existujúca škôlka,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že zatiaľ nemáme vedomosť o tom, že by tam chceli niečo takéto montovať,
Peter Hlavatý
- opýtal sa, či kosiť to budeme ďalej my, alebo si to budú kosiť oni, alebo či to bude nejako
dané; pýta sa tak všeobecne, lebo ten nájom je taký veľmi kamarátsky, preto sa pýta, či je
z toho aj niečo pre nás, alebo to je všeobecne nejaký profit,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že nevie, možno Ing. Braníková ohľadom kosenia by sa vedela vyjadriť,
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Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že to by tu Ing. Braníková musela byť,
Peter Hlavatý
- uviedol, že jemu to takto stačí,
- ďalej uviedol, že má otázku k bodu D 13, chcú uverejniť na verejnom osvetlení nejakú
reklamnú tabuľu; opýtal sa, či to máme nejako predpísané, ako to má vyzerať, či to má
nejaký formát, alebo je to tak, že kto čo chce si dá kde chce, do akej výšky, alebo je na to
nejaký zákon,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že predpísané to nemáme, v marci ste schvaľovali dodatok k Zásadám
hospodárenia ..., kde boli tieto reklamné tabule vložené, čiže na stĺpe verejného osvetlenia
môže byť reklama maximálne do 1 m2, ale rozmery nemáme,
Peter Hlavatý
- opýtal sa, či vizualizácia nie je daná,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že nie, to už je potom na stavebnom úrade, aby to sledovali,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nakoľko sa vrátila Ing. Braníková, poprosil ju, aby odpovedala na otázku
p. poslanca Hlavatého ohľadom kosenia v priestoroch bývalej Materskej škôlky Palárika,
Ing. Gabriela Braníková
- uviedla, že áno kosíme ten priestor materskej škôlky, je to zahrnuté vo výmere,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa, že keď im to dáme do nájmu, či im to aj potom budeme kosiť,
Ing. Gabriela Braníková
- uviedla, že máme to zahrnuté vo výmere, tak buď znížime tú výmeru, alebo ...
(nedokončená veta),
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 5/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o rozšírenie predmetu prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v poskytovaní verejnoprospešných
služieb v Šali,
2. zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle
§ 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení dodatkov a zverejnený
dňa 08. 06. 2016,
C. schvaľuje
prenájom časti dvora na pozemku KN registra C, parcela č. 594/25 o výmere 50 m2,
v areáli bývalej Materskej školy J. Palárika, na ul. Družstevnej 396/3 v Šali, za nájomné

44

vo výške 33,15 Eur/rok/celá výmera, pre neziskovú organizáciu Srdiečko n.o.,
Kukučínova 534/38, 927 01 Šaľa.
Prezentácia: 19
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 6/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – okrasnej záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní
a starostlivosti o okrasnú záhradku na vlastné náklady; zámer prenájmu pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke
mesta dňa 8. júna 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – okrasnej záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste
vlastníctva č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 50/1, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 142 m2, za účelom užívania okrasnej záhradky, v cene
0,165 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 23,43 Eur/rok, pre Romana Vinczeho,
M. R. Štefánika 119/5, 927 01 Šaľa, na dobu neurčitú.
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 7/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. ruší
Uznesenie č. 5/2016 – XI. z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
28. apríla 2016,
C. 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 zmene užívateľa nehnuteľnosti
a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky;
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zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke mesta 8. júna 2016,
D. schvaľuje
prenájom pozemkov – záhradky a prislúchajúcej časti chodníka, v katastrálnom území
Šaľa, vo vlastníctve mesta, ktoré vznikli odčlenením od parcely číslo 789/1, ostatné
plochy, na základe geometrického plánu č. 03 - 2002, overeného Správou katastra pod
číslom 279/02, dňa 22. 08. 2002, ako parcela číslo 789/79, záhrada o výmere 237 m2,
v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 39,11 Eur/rok a časť parcely číslo 789/72, ostatné
plochy o výmere 39 m2 (časť chodníka), v cene 0,099 Eur/m2/rok, t.j. v sume
3,86 Eur/rok, v celkovej sume 42,97 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Františka Lukáčika,
P. J. Šafárika 379/21, 927 01 Šaľa.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 8/6/2016):
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 číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v umiestnení 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 8. júna 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri
„C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 852/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 25 m2, za účelom umiestnenia letnej terasy, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j.
v celkovej cene 500,00 Eur/rok, pre spoločnosť SC-LAK s.r.o., so sídlom Okružná
3/1027, 927 01 Šaľa, IČO: 46 328 831, zastúpená konateľkou spoločnosti Katarínou
Hanusovou, na dobu neurčitú.
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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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 9/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prístupu
k rodinným domom; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 8. júna 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva číslo 7266,
v registri „E“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 311, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 84 m2, za účelom zabezpečenia prístupu k rodinným domom, v cene
0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume 55,69 Eur/rok, na dobu neurčitú pre:
- Ing. Mariána Gažíka a Mgr. Máriu Gažíkovú, obaja bytom Komenského 2362/49A,
927 05 Šaľa,
- Jozefa Ševčíka, bytom Dózsova 1620/61, 927 05 Šaľa a Gabrielu Ševčíkovú, bytom
Komenského 1688/49, 927 05 Šaľa.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 10/6/2016):
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 užívaní 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
8. júna 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri
„C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 39/9, zastavané plochy a nádvoria o výmere
25 m2, za účelom užívania letnej terasy, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume
500,00 Eur/rok, pre spoločnosť Euro Gastro Style, s.r.o., so sídlom 925 71 Trnovec nad
Váhom č. 282 , IČO: 36 556 904, zastúpená konateľom spoločnosti Ľubomírom Buchom,
na dobu neurčitú.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 11/6/2016):
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 užívaní 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
8. júna 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri
„C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2811/5, ostatné plochy o výmere 13 m2, za
účelom užívania letnej terasy, v cene 20,00 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej sume
260,00 Eur/rok, pre Eugeniusza Spiszaka, Jánošíkova 1372/5, 927 01 Šaľa, IČO:
34456864, na dobu neurčitú.
Prezentácia: 20
Za:
12
Proti:
3
Zdržal sa:
5
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté (na prijatie uznesenia bola potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov).
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 12/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov 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 vysporiadaní pozemkov pod
stavbami v základnom imaní spoločnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
8. júna 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1,
v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2475/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 m2, ako novovytvorená parcela č. 2475/15, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 m2, v zmysle geometrického plánu č. 19/2016 vyhotoveného geodetkou
Ing. Marcelou Varinskou dňa 19. 04. 2016, overeného Správou katastra pod č. 204/2016
dňa 11. 05. 2016 a parcela č. 2475/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 4 m2, za
účelom vysporiadania pozemkov pod stavbami v základom imaní spoločnosti, v cene
3,319 Eur/m2/rok, t.j. pri výmere 5 m2, v celkovej sume 16,60 Eur/rok, pre spoločnosť
MeT Šaľa, spol. s r.o. so sídlom Partizánska 20, 927 01 Šaľa, IČO: 34 115 161,
zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Karolom Miklošom, na dobu neurčitú.
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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.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 13/6/2016):
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 umiestnení informačnej
reklamnej tabule na stĺpe verejného osvetlenia za účelom informovanosti širokej
verejnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol
zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 8. júna 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1,
v registri „C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2338/62, zastavaná plocha
a nádvorie, za účelom umiestnenia informačnej reklamnej tabule na stĺpe verejného
osvetlenia, v cene 200,00 Eur/rok, v celkovej sume 200,00 Eur/rok, pre spoločnosť
ELTECHMA, s.r.o., 925 81 Diakovce 416, IČO: 43 789 455, zastúpená konateľom
spoločnosti Petrom Barczim, na dobu 5 rokov.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
V nadväznosti na prijatý procedurálny návrh predkladateľka Mgr. Miloslava Bartíková
predložila materiály:
14. Arpád Kuki, Vydrany 132 a Nina Kuki Petkovová, Hurbanova 4, Šaľa – prevod
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 14/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť zmluvný odplatný prevod. Ďalej doplnila, že ide o druhé
kolo.
15. Zámena pozemkov, časť parcely č. 2005/1 a časť parcely č. 2003 vo vlastníctve
spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o., za časť parcely č. 1983/1 vo vlastníctve mesta
Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 15/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť zámenu pozemkov. Ďalej doplnila, že ide o druhé kolo.
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16. Zámena pozemkov v k.ú. Šaľa vo vlastníctve p. Mária Klajmana, bytom Ul. SNP
2243/32A, Šaľa, parcela KN C č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali za časť parcely KN
E č. 1764/1 a časť parcely KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali vo vlastníctve mesta Šaľa,
ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo D 16/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť zámenu pozemkov. Ďalej doplnila, že ide o druhé kolo.
Diskusia k predloženým materiálom D 14/6/2016 – D 16/6/2016 nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 14/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Štúrovej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v rozšírení poskytovaných
služieb zákazníkom a návštevníkom pizzérie; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
8. júna 2016,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Štúrovej ul. v Šali, vedeného v registri C
katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, novovzniknutá parcela číslo 2091/44,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 67 m2, odčlenená od parcely číslo 2091/22,
zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 27/2016 vyhotoveného
Ing. Marcelou Varinskou, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom,
pod číslom 239/2016, zo dňa 27. 05. 2016, v cene 53,11 Eur/m2, t.j. v celkovej cene
3 558,37 Eur, pre Arpáda Kukiho, trvale bytom Vydrany 132 a Ninu Kuki Petkovovú,
trvale bytom Hurbanova 4, Šaľa, v režime BSM.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 15/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámenu pozemkov, časť parcely č. 2005/1, zastavaná plocha a nádvorie a časť parcely
č. 2003, zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve spoločnosti HP Centrum ESO, s.r.o.
za časť parcely č. 1983/1, zastavaná plocha a nádvorie vo vlastníctve mesta Šaľa
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vysporiadaní majetkových
vzťahov k pozemku pod plánovanou komunikáciou; zámer prevodu pozemku z dôvodu

50

hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
8. júna 2016,
C. schvaľuje
zámenu pozemkov v katastrálnom území Šaľa, v zmysle Geometrického plánu č. 26/2016,
vyhotoveného Ing. Marcelou Varinskou, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym
odborom, pod č. 248/2016, dňa 01. 06. 2016, nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 1983/1, zastavaná plocha
a nádvorie, v zmysle GP ako novovytvorená parcela č. 1983/14, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 267 m2, vedený na liste vlastníctva č. 1, v cene 59,75 Eur/m2,
t. j. v celkovej cene 15 953,25 Eur,
2. vo vlastníctve HP Centrum ESO, s.r.o.
za pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2005/1, zastavaná plocha
a nádvorie a časť parcely č. 2003, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle GP ako
novovytvorená parcela č. 2005/11 o výmere 267 m2, vedené na liste vlastníctva
č. 7214, v cene 59,75 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 15 953,25 Eur.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 16/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa, parcela KN C č. 1884/8 na Švermovej ul. v Šali, za časť
parcely KN E č. 1764/1 a časť parcely KN E č. 478/2 na Ul. SNP v Šali,
B. konštatuje, že
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov a § 5a ods. 5 písm. b) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení
dodatkov č. 1 až č. 4:
1. ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov
a prístupu k nehnuteľnostiam vo vlastníctve žiadateľa,
2. zámer zámeny pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na
úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 8. júna 2016,
C. schvaľuje
zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa nasledovne:
1. vo vlastníctve p. Mária Klajmana:
- pozemok vedený v KN register C pre k.ú. Šaľa, na liste vlastníctva č. 6148 ako
parcela č. 1884/8, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 292 m2,
2. vo vlastníctve mesta Šaľa:
- pozemok v k.ú. Šaľa, vedený na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely KN
register E č. 1764/1, ostatná plocha vo výmere 234 m2,
- pozemok v k.ú. Šaľa, vedený na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely KN
register E č. 478/2, lesný pozemok vo výmere 58 m2,
t. j. výmera pozemkov spolu 292 m2 (ako novovytvorená parcela KN register C č.
1777/8, zastavaná plocha o výmere 292 m2, v zmysle geometrického plánu č. 28/2016
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vyhotoveného geodetkou Ing. Marcelou Varinskou, overeného Okresným úradom
Šaľa, katastrálnym odborom pod č. 244/2016 dňa 1. júna 2016).
Hodnota zamieňaných pozemkov pri rovnakej výmere a lokalite je 1:1, t. j. 5 815,472 Eur.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
V nadväznosti na prijatý procedurálny návrh predkladateľka Mgr. Miloslava Bartíková
predložila materiály:
17. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Tibora Tótha a Alžbetu Tóthovú,
Gen. L. Svobodu 1937/8, Šaľa - materiál číslo D 17/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu zverejniť zámer prevodu pozemku.
18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre PaedDr. Jaroslava Kučeru
a Mgr. Evu Kučerovú, Hollého 1925/5, Šaľa - materiál číslo D 18/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu zverejniť zámer prevodu pozemku.
19. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. J. Kollára
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Alexandra Boltenkova, Nešporova
1007/3, Šaľa - materiál číslo D 19/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu zverejniť zámer prevodu pozemku.
20. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parcely KN
C č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, za pozemky vo
vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, ako prípad hodný osobitného
zreteľa - materiál číslo D 20/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu zverejniť zámer na zámenu pozemkov.
Diskusia:
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že tu je ukážka, ako sa má pristupovať k problému mesta (pozn.: diskutuje
k materiálu D 20); tu bol tento problém sedem, osem rokov tlačený pred sebou, nikto
nemal chuť to dať do poriadku, hlavne ohľadom toho cintorína zámenu pozemku; vedenie
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mesta, ktoré tu je jeden rok, tak to urobilo promptne a máme to vybavené; ďakuje mestu
za tento prístup,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že si nechce prisvojiť nejakú cudziu zásluhu, ale faktom je, že tieto rokovania už
prebiehali v minulom volebnom období, aj v tomto volebnom období prebiehajú od
začiatku a konečne sme sa prepracovali k tomu, aby došlo skutočne aj k zmluve,
a k reálnej zámene, lebo síce to bolo odsúhlasené, ale nejako sa ani jedna ani druhá strana
nepohla bližšie; myslí si, že teraz to už bude čoskoro za nami,
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh
- uviedol, že k bodu D 17, D 18 bude hovoriť spolu; po prvé, je tam stanovisko architekta
mesta, ktorý nesúhlasí s tým, aby sa tento pozemok predal, nechce analyzovať stanovisko
architekta, bolo priložené k materiálom; druhá vec je, ak by sa mestské zastupiteľstvo
rozhodlo tieto pozemky predať, ktoré sú používané dlhodobo ako záhrady žiadateľov
Tibora Tótha a Alžbety Tóthovej, PaedDr. Jaroslava Kučeru a Mgr. Evy Kučerovej, dáva
poslanecký návrh vzhľadom na to, že sa o tie pozemky dlhodobo starali, ošetrovali,
investovali do toho majetku, zníženie ceny za meter štvorcový, tzn. 7,00 Eur, v obidvoch
prípadoch, ak by prišlo k predaju,
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Mgr. Júliusa Morávka v znení:
- navrhol, aby sa v materiáloch D 17, D 18 znížila cena za m2 o 1,00 Eur, tzn. 7,00 Eur/m2
v oboch prípadoch.
Prezentácia: 20
Za:
12
Proti:
3
Zdržal sa:
5
Poslanecký návrh Mgr. Júliusa Morávka bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 17/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3954, ostatná plocha o výmere
299 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na Nitrianskej ul. v Šali, časť parcely registra C
katastra nehnuteľností č. 3954, ostatná plocha o výmere 299 m2 (k schvaľovaniu prevodu
bude doložený geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku – záhrady, v cene
7,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 2 093,00 Eur pre Tibora Tótha a Alžbetu Tóthovú, trvale
bytom Gen. L. Svobodu 1937/8, Šaľa, v režime BSM.
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Prezentácia: 20
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
2
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 18/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nitrianskej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 3954, ostatná plocha o výmere
531 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom,
C. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na Nitrianskej ul. v Šali, časť parcely registra C
katastra nehnuteľností č. 3954, ostatná plocha o výmere 531 m2 (k schvaľovaniu prevodu
bude doložený geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúci v dlhodobom užívaní pozemku – záhrady, v cene
7,00 Eur/m2, v celkovej cene 3 717,00 Eur, pre PaedDr. Jaroslava Kučeru a Mgr. Evu
Kučerovú, trvale bytom Hollého 1925/5, Šaľa, v režime BSM.
Prezentácia: 19
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 19/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. J. Kollára v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2667/3, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere cca 19 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa
prebytočným majetkom,
C. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na ul. J. Kollára v Šali, časť parcely registra C katastra
nehnuteľností č. 2667/3, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 19 m2 (k schvaľovaniu
prevodu bude doložený geometrický plán), v katastrálnom území Šaľa, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúci v efektívnom využití zanedbaného a nevyužívaného
pozemku, v cene 36,51 Eur/m2, v celkovej cene cca 693,69 Eur pre Alexandra
Boltenkova, trvale bytom Nešporova 1007/3, Šaľa, v celosti.
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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.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 20/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – zámena pozemkov časť parcely KN C
č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, za pozemky vo
vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, ako prípad hodný osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer na zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa ako prípad hodný osobitného zreteľa
v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, spočívajúci v doriešení majetkových vzťahov pre nový cintorín, nasledovne:
1. vo vlastníctve mesta Šaľa:
pozemky vedené v katastri nehnuteľností registri E pre katastrálne územie Šaľa na
liste vlastníctva č. 1 v lokalite Trnovecký klin, ako
- parcela č. 2227, trvalý trávny porast o výmere 8319 m2
- parcela č. 2228, orná pôda o výmere 13451 m2
- parcela č. 2229, trvalý trávny porast o výmere 489 m2
- parcela č. 2230/402, orná pôda o výmere 4324 m2
- parcela č. 2230/502, orná pôda o výmere 4928 m2
- parcela č. 2230/702, orná pôda o výmere 65844 m2
- parcela č. 2231, orná pôda o výmere 70757 m2
- parcela č. 2232/400, orná pôda o výmere 31155 m2
- parcela č. 2232/700, orná pôda o výmere 23784 m2
2. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa:
pozemok vedený v katastri nehnuteľností registri C pre katastrálne územie Šaľa na
liste vlastníctva č. 5844, parcela č. 1238/1, orná pôda o výmere 178443 m2, od ktorej
bola geometrickým plánom č. 03/2016, vyhotoveným spoločnosťou GEOAKTUÁL,
s.r.o., Bernolákova 13, 927 05 Šaľa, dňa 01. 06. 2016, odčlenená novovytvorená
parcela registra C KN č. 1238/3, orná pôda o výmere 59497 m2, ktorá je predmetom
zámeny.
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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V nadväznosti na prijatý procedurálny návrh predkladateľka Mgr. Miloslava Bartíková
predložila materiály:
21. Patrik Polák, Októbrová 1186/72, 924 01 Galanta – prevod pozemku na Okružnej
ulici v Šali - materiál číslo D 21/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť zmluvný odplatný prevod.
22. Namik Saliji, Letná 567/2, Šaľa – prevod pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali materiál číslo D 22/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť zmluvný odplatný prevod.
23. Pavol Pápay, Nešporova 1016/14, Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na
pozemku v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 23/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu zriadiť vecné bremeno.
24. BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zriadenie
vecného bremena na pozemkoch v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava - materiál číslo D
24/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie vecného bremena.
25. Návrh na úpravu Prílohy č. 1 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Domov
dôchodcov Šaľa - materiál číslo D 25/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť úpravu prílohy.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že pre upresnenie by sa chcel opýtať, že BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., či sú
to tí, čo stavajú tam ten ... (nedokončená veta),
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že vo Veči pri čerpacej stanici Shell,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či sme to neschvaľovali pre nejakú inú firmu,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že áno, bola to BRM 78 BIŽUTÉRIA, s.r.o.; konateľom jednej a aj druhej
spoločnosti je p. Branislav Bokora, v podstate teraz si to tak nejako dáva do súladu medzi
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svojimi firmami,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že problém je v tom, že má úver na túto firmu,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, že keď sme to predávali, tak sme to predávali niekomu inému,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že BRM 78 BIŽUTÉRIA, s.r.o.; ale vlastníkom pozemku už toho času je
BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o.,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že už to stihli preniesť na inú firmu,
Mgr. Miloslava Bartíková 02:42:05
- uviedla, že tam naozaj išlo o to, že keď si v banke vybavoval úver, tak ... (nedokončená
veta),
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že sa prizná, že jednou z podmienok, aby sa to predalo, aby tam bol projekt,
že musel garantovať financovaním a to financovanie mal garantované na
BRM 78 BIŽUTÉRIA, s.r.o.,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 21/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Okružnej ulici v Šali,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona číslo 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení
neskorších predpisov, ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve
nadobúdateľa, pod schodiskom a prístupovou rampou,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na Okružnej ulici v Šali, vedený v registri C katastra
nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, časť parcely číslo 2677/2, zastavaná plocha
a nádvorie, v zmysle geometrického plánu číslo 28/2014 vyhotoveného geodetom
Ing. Petrom Petrom, overeného Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod
číslom 512/15, zo dňa 18. decembra 2015, ide o odčlenenú a novovytvorenú parcelu
registra C katastra nehnuteľností číslo 2677/14, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
13 m2 v katastrálnom území Šaľa, v cene 46,471 Eur/m2, v celkovej cene 604,12 Eur,
pre Patrika Poláka, Októbrová 1186/72, 924 01 Galanta, v celosti.
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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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 22/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prevod pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa (pod
schodiskom, prestrešeným vstupom do objektu a terasou),
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod pozemku na ul. P. Pázmaňa v Šali, časť parcely registra C
katastra nehnuteľností č. 2338/11, zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického
plánu č. 103/2001, vyhotoveného spoločnosťou GEOS, geodetická kancelária, overeného
Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, dňa 20. 09. 2001, pod číslom 341/2001,
ako novovytvorená parcela č. 2338/50, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 13 m2,
v katastrálnom území Šaľa, v cene 66,39 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 863,07 Eur pre
Namika Saliji, Letná 567/2, Šaľa, v celosti.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 23/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Šaľa,
B. schvaľuje
podľa § 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena
spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemok v katastrálnom území Šaľa,
novovytvorenú parcelu registra C katastra nehnuteľností č. 2181/8, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 25 m2, odčlenenú od parcely č. 2181/1, zastavaná plocha a nádvorie,
vedenej na liste vlastníctva č. 1, vo vlastníctve mesta Šaľa, v zmysle geometrického plánu
č. 02/2016, vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby, s.r.o., overeného
Okresným úradom Šaľa, katastrálnym odborom, pod číslom 151/2016, dňa 14. 04. 2016,
pre vlastníka pozemku Pavla Pápaya, Nešporova 1016/14, Šaľa, ako aj pre všetkých
následných vlastníkov pozemku, parcela č. 2214, zastavaná plocha a nádvorie, za
jednorázovú odplatu vo výške 455,00 Eur, v zmysle Znaleckého posudku č. 102/2016,
vyhotoveného Ing. Jarolímom Pšenkom.
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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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 24/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa,
B. schvaľuje
podľa § 13 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného
bremena spočívajúceho v uložení a vedení rozvodu distribučnej sústavy NN zemného
rozvodu na pozemkoch vedených v registri C katastra nehnuteľností, v katastrálnom
území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela č. 3080/13, zastavaná plocha a nádvorie
a parcela č. 3080/324, zastavaná plocha a nádvorie, v rozsahu geometrického plánu
vyhotoveného spoločnosťou GEOREAL Sereď, s.r.o., č. 1-6/2016, v prospech
oprávneného Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6, 916 47 Bratislava, odplatne
za jednorázovú cenu vo výške 147,69 Eur, v zastúpení na základe plnomocenstva
spoločnosťou BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď, IČO
50 160 800.
Prezentácia: 20
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 25/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu Prílohy č. 1 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Domov
dôchodcov Šaľa,
B. schvaľuje
úpravu Prílohy č. 1 Zriaďovacej listiny rozpočtovej organizácie Domov dôchodcov Šaľa
spočívajúcu v rozdelení zvereného nehnuteľného majetku na stavby a pozemky podľa
stavu v katastri nehnuteľností a v navýšení jeho hodnoty, ďalej hnuteľného majetku podľa
Protokolu o odovzdaní a prevzatí majetku do správy zo dňa 01. 04. 2016 a Protokolu
o odovzdaní a prevzatí majetku do správy zo dňa 19. 05. 2016 a v doplnení ďalšieho
hnuteľného majetku a to osobného motorového vozidla Citroen Berlingo Furgon Standard
L1, v zmysle prílohy k tomuto uzneseniu.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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26. Albína Killová, trvale bytom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava 5 – žiadosť
o zriadenie vecného bremena na pozemku v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 26/6/2016
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neprijala uznesenie
k tomuto materiálu. Predkladateľka uviedla, že pred chvíľou schválili prevod pozemku pre
manželov Kučerových, a toto zriadenie vecného bremena pre p. Killovú, ten pozemok, čo bol
schválený na zverejnenie zámeru, sa dotýka toho pozemku.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že to trošku zjednoduší, zámer predaja toho predošlého sme schválili a p. Killová,
nakoľko sa nevie dohodnúť asi so súrodencami, alebo s kým na vstupe na svoj pozemok,
vlastne žiada mesto, aby odčlenilo ako keby z toho predošlého pozemku Kučerových,
takže mesto by malo riešiť nejaký osobný problém medzi nimi, do čoho by sme my asi
nemali vstupovať; čiže, ak užívali dlhé roky danú parcelu, tak im treba tento zámer
zverejniť a nemali by sme do toho vstupovať; tým pádom im dávame vlastne najavo, že si
to majú naozaj vyriešiť, pretože nejaké riešenie tam musí byť, ale určite nie, aby do toho
vstupovalo mesto,
Ing. Štefan Bartošovič
- uviedol, že kolega povedal to isté, čo chcel on,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemku v katastrálnom území Šaľa,
B. schvaľuje
podľa § 13 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného bremena
(in rem) spočívajúceho v práve prechodu alebo prejazdu cez pozemok v katastrálnom
území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, časť parcely registra C katastra nehnuteľností
č. 3954, ostatná plocha, v rozsahu vyznačenom v geometrickom pláne č. 34/2014,
vyhotovenom súkromným geodetom Ing. Petrom Petrom, overenom Okresným úradom
Šaľa, katastrálnym odborom, dňa 04. 03. 2015, pod číslom 74/2015, v prospech parcely
č. 3953/4, za jednorazovú odplatu v zmysle Znaleckého posudku č. 191/2015 vo výške
780,00 Eur.
Prezentácia: 17
Za:
3
Proti:
10
Zdržal sa:
4
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.
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27. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlavnej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Szabóa, Hlavná 11/4, Šaľa materiál číslo D 27/6/2016
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá mestskému
zastupiteľstvu neodporúča zverejniť zámer prevodu pozemku.
Diskusia:
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že ide o pozemok, ktorý je vedľa budovy mestského úradu; preňho je úplne
logické, aby zostal nájomný vzťah, počkalo sa na rekonštrukciu budovy mesta, pretože
tam potrebuje mesto určite prístup k vlastnej budove a vieme tento pozemok funkčne
využiť pre vlastné potreby; nechať dobehnúť nájomný vzťah a v súčasnosti tento problém
neriešiť, osobne neodporúča urobiť nič s tým v prospech pána žiadateľa,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hlavnej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na Hlavnej ul. v Šali, časť parcely registra C katastra
nehnuteľností č. 2051/16, zastavaná plocha a nádvorie, v katastrálnom území Šaľa,
v zmysle Geometrického plánu č. 8/2016, overeného Okresným úradom v Šali,
katastrálnym odborom, pod číslom 92/2016, dňa 21. marca 2016, ako novovytvorená
parcela č. 2051/23, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 32 m2, ako dôvod hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších zmien, spočívajúci v umiestnení dočasnej stavby, v cene 82,98 Eur/m2,
t.j. v celkovej cene 2 655,36 Eur, pre Jozefa Szabóa, Hlavná 11/4, Šaľa, v celosti.
Prezentácia: 18
Za:
0
Proti:
16
Zdržal sa:
2
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.
28. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nemocničnej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre MUDr. Alexandra Štítnického
a Sabinu Štítnickú, Hliník 45, Šaľa - materiál číslo D 28/6/2016
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neprijala uznesenie
k tomuto materiálu.
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Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Nemocničnej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 2056/1, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere cca 4 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa
prebytočným majetkom,
C. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku na Nemocničnej ul. v Šali, časť parcely registra C
katastra nehnuteľností č. 2056/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 4 m2 (výmera
bude pri schvaľovaní prevodu spresnená geometrickým plánom), v katastrálnom území
Šaľa, ako dôvod hodný osobitného zreteľa, v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúci v zocelení pozemku
do jedného celku, v cene 59,75 Eur/m2, t. j. v celkovej cene cca 239,00 Eur pre
MUDr. Alexandra Štítnického a Sabinu Štítnickú, obaja trvale bytom Hliník 45, Šaľa,
v režime BSM.
Prezentácia: 17
Za:
4
Proti:
9
Zdržal sa:
4
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.

E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI
Neboli predmetom rokovania.

F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
1. Prijatie daru – ihrisko „Žihadielko“ - materiál číslo F 1/6/2016
Predložila Ing. Eliška Vargová, referent RRSaŠF, OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prijatie daru.
Diskusia:
Ing. Vladimír Vicena
- opýtal sa, či prijatie daru v tomto prípade nesie so sebou aj daň z daru, či ju budeme
musieť platiť, alebo ju zaplatí za nás darca,
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Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že právne sme to zatiaľ neriešili, možno p. právnička by vedela,
JUDr. Anna Torišková
- uviedla, že nie,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla že nie, nebudeme; tak, ako neplatíme daň z nehnuteľnosti, tak predpokladá, že ani
daň z daru,
Ing. Gabriela Lacková
- opýtala sa, kedy je termín ukončenia,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že v materiáli je uvedené, že plánované prebratie je 09. 07. 2016; bude to veľké
podujatie, ako ste mali možnosť v médiách vidieť, už v Pezinku to bolo, aj v Seredi,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- doplnila, že samozrejme všetkých pozývame na otvorenie tohto ihriska,
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, že tým, že preberieme dar, či sa to stane majetkom mesta,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že práve preto potrebujeme toto uznesenie, aby sme ho aj v hodnote vedeli
zaradiť do majetku mesta,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že tým pádom údržbu a takéto veci na tom môžeme robiť,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že áno; máme to aj v zmluve ako povinnosti,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prijatie daru v hodnote 78 924 EUR vo forme bezodplatného prevodu
nehnuteľného majetku, ktorým je dielo – projekt „Ihrisko Žihadielko“, vybudované na
parcele č. 2761, register C, list vlastníctva č. 1, v k. ú. Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa,
vrátane hnuteľných vecí, ktoré sú súčasťou projektu, od spoločnosti Lidl Slovenská
republika v. o. s., so sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, do majetku mesta Šaľa
podľa podmienok Rámcovej zmluvy o obstaraní diela zo dňa 31. 05. 2016,
B. berie na vedomie
Rámcovú zmluvu o obstaraní diela zo dňa 31. 05. 2016,
C. schvaľuje
v súlade s ustanovením § 4 bod 3 písm. i) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa
prijatie daru v hodnote 78 924 EUR vo forme bezodplatného prevodu nehnuteľného
majetku, ktorým je dielo – projekt „Ihrisko Žihadielko“, vybudované na parcele č. 2761,
register C, list vlastníctva č. 1, v k. ú. Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, vrátane hnuteľných
vecí, ktoré sú súčasťou projektu, od spoločnosti Lidl Slovenská republika v. o. s., so
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sídlom Ružinovská 1E, 821 02 Bratislava, do majetku mesta Šaľa podľa podmienok
Rámcovej zmluvy o obstaraní diela zo dňa 31. 05. 2016.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR)
a Oroszlány (HU) - materiál číslo F 2/6/2016
Predložila Ing. Eliška Vargová, referent RRSaŠF, OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Peter Hlavatý – procedurálny návrh
- navrhol spoločnú diskusiu a spoločné hlasovanie k bodom F 2, F 3, F 4,
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Petra Hlavatého v znení:
- spoločná diskusia a spoločné hlasovanie k bodom F 2, F 3, F 4.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Procedurálny návrh Petra Hlavatého bol prijatý.
V nadväznosti na prijatý procedurálny návrh predkladateľka Ing. Eliška Vargová predložila
materiály:
3. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR)
a Końskie (Poľsko) - materiál číslo F 3/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
4. Návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR)
a Mohyliv Podilskyy (Ukrajina) - materiál číslo F 4/6/2016
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženým materiálom F 3/6/2016, F 4/6/2016 nebola.
Návrh uznesenia v znení (materiál číslo F 2/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR)
a Oroszlány (HU),
B. schvaľuje
Dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR)
a Oroszlány (HU).
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Návrh uznesenia v znení (materiál číslo F 3/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR)
a Końskie (Poľsko),
B. schvaľuje
Dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Końskie
(Poľsko).
Návrh uznesenia v znení (materiál číslo F 4/6/2016):
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Dohody o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR)
a Mohyliv Podilskyy (Ukrajina),
B. schvaľuje
Dohodu o medzinárodnej spolupráci medzi partnerskými mestami Šaľa (SR) a Mohyliv
Podilskyy (Ukrajina).
Hlasovanie o predložených návrhoch uznesení:
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ
p r i j al o
v navrhnutom znení.

uznesenia k materiálom F 2/6/2016, F 3/6/2016, F 4/6/2016

5. Zmluva o dielo č. 229/2016 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu
„Multifunkčné ihrisko pri ZŠ J. C. Hronského v Šali“ - materiál číslo F 5/6/2016
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 229/2016 na uskutočnenie stavebných prác v rámci projektu
„Multifunkčné ihrisko pri ZŠ J. C. Hronského v Šali “,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Multifunkčné
ihrisko pri ZŠ J. C. Hronského v Šali “,
b) Zmluvu o dielo č. 229/2016 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na uskutočnenie stavebných prác
v rámci projektu „Multifunkčné ihrisko pri ZŠ J. C. Hronského v Šali “ s dodávateľom
MARO, s.r.o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany, IČO: 36407020, DIČ:
2020123237, IČ DPH: SK2020123237,
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C. schvaľuje
zverenie vybudovaného multifunkčného ihriska do správy rozpočtovej organizácie mesta
Šaľa, Základnej škole Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, 927 01 Šaľa, IČO: 37861417,
v obstarávacej cene podľa protokolu o zaradení do majetku mesta.
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
6. Zmluva o dielo č. 360/2016 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe – „Výmena
vonkajších výplní otvorov na budove ZŠ J. Hollého v Šali, m. č. Veča a Zmluva
o zabezpečení opráv a údržby plastových okien a dverí č. 359/2016“ - materiál číslo
F 6/6/2016
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Vladimír Vicena
- uviedol, že vidí, že víťazná spoločnosť MiPe-Plast, s.r.o. je relatívne voči tým iným
ponukám úplne najlacnejšia; vie, že pravidlá verejného obstarávania sa nedajú prelomiť,
vyhráva ten, kto je najlacnejší; zaujímalo by ho, že ako si zabezpečíme to, že tá
spoločnosť nám bude ručiť nejakých pár rokov za kvalitu tých okien, keďže to nie je vec
na jeden rok, ale majú vydržať nejaký čas; takáto najlacnejšia varianta ponuky je
podozrivá v tom, že sa to môže prestať po roku otvárať, alebo sa proste rozštelujú
kovania, nebude sa to dať otvárať, zatvárať; len ho zaujíma, či si v zmluve stanovujeme
nejaké pravidlá záruky, aspoň niekoľko rokov,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že keďže prílohou tohto materiálu je zmluva, v zmluvách máte aj záručné
podmienky, povinnosti na strane dodávateľa, čím si ošetrujeme toto, na čo ste sa pýtali;
ďalšia vec je, že tento projekt je spolufinancovaný z environmentálneho fondu, kde sme
museli dodržať určité záruky, alebo teda požadovať kvalitu, ktorá by mala byť a myslí, že
záruka sa tam vzťahuje na nejaké dlhšie časové obdobie,
Ing. Eliška Vargová
- doplnila, že v zmluve je tých 20 tisíc, je tam vinkulovaná banková záruka, jednoducho,
ak niečo nebudú plniť, tak máme my šancu ako mesto siahnuť na tie peniaze,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 360/2016 na uskutočnenie stavebných prác na stavbe – „Výmena
vonkajších výplní otvorov na budove ZŠ Hollého v Šali, m. č. Veča a Zmluvu
o zabezpečení opráv a údržby plastových okien a dverí č. 359/2016“,
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B. berie na vedomie
výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka a Zmluvu o dielo č. 360/2016
„Výmena vonkajších výplní otvorov na budove ZŠ Hollého v Šali, m. č. Veča a Zmluvu
o zabezpečení opráv a údržby plastových okien a dverí č. 359/2016“, uzatvorenej
v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov s dodávateľom MiPe-Plast, s.r.o., IČO: 36837075, DIČ: 2022453873,
IČ DPH: SK2022453873.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

7. Zmluva o dielo – Rekonštrukcia plynovej kotolne futbalového štadióna na
Nitrianskej ulici 1727/1 v Šali - materiál číslo F 7/6/2016
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila, že 09. 06. bola zmluva podpísaná, 10. 06. bolo odovzdané
stavenisko, na realizáciu majú 6 týždňov a momentálne sa demontujú zariadenia.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmluvu o dielo uzatvorenú na rekonštrukciu plynovej kotolne futbalového štadióna
na Nitrianskej ulici 1727/1 v Šali,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Rekonštrukcia
plynovej kotolne“,
b) Zmluvu o dielo č. 365/2016 uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na rekonštrukciu kotolne
futbalového štadióna na Nitrianskej ulici 1727/1 v Šali, s dodávateľom TERS systém,
spol. s r.o., Svätokrížské nám. 6, 965 01 Žiar nad Hronom, IČO: 31566537.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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H. RÔZNE
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na II. polrok 2016
- materiál číslo H 1/6/2016
Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS
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 II. polrok 2016,
B. súhlasí
s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na II. polrok 2016 nasledovne:
22. septembra 2016,
27. októbra 2016,
1. decembra 2016,
15. decembra 2016 – 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.

G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI
Ing. Jozef Klačko
- uviedol, že by chcel vystúpiť s jedným návrhom, ktorý sa týka Mestskej športovej haly;
radi by sme do budúcnosti zmenili podnájomníka, tzn., že teraz tam pôsobí ako
podnájomník ženský oddiel; radi by sme ho do budúcnosti zmenili a aby sme to do
spravovania dostali my, ako mužský športový oddiel; jedná sa o to, že dlhodobo pôsobíme
aj my v rámci hádzanej a dosiahli sme už takisto viaceré úspechy, len žiaľbohu dohoda so
ženským oddielom, nakoľko si myslí, že sme rovnocenní partneri v tomto športe,
momentálne takisto hráme extraligu, takisto sme skončili na treťom mieste, tréningové
jednotky a čas, ktorý môžeme stráviť v hale, nedostačuje našim potrebám; uznajte sami,
že máme takisto šesť mládežníckych oddielov a v športovej hale máme štyri tréningové
jednotky za jeden týždeň; to znamená, že my takisto potrebujeme pre naše potreby
dotovať nejakých šalianskych športovcov; musíme sa pochváliť (hoci máme takéto
problémy) máme už troch šalianskych hráčov v mužskom dospeláckom mužstve a aj tieto
podmienky sa odrážajú na tej našej práci s mládežou; veľakrát sa žiaľbohu stane, že majú
mať tréning naše mládežnícke oddiely a ženský oddiel si tam svojvoľné dá zápas
dievčenských družstiev, čo nám nikto neoznámi; samozrejme, aby sme vedeli efektívne
využívať športovú halu, takisto ako mužský oddiel by sme vedeli zagarantovať to, keby
sme to mali samozrejme v podnájme, že by to využitie športovej haly bolo využité
pomerovo; to znamená, že koľko tam bude mládežníckych družstiev zo ženskej časti, tak
pomerovo toľko by bolo tréningových jednotiek,
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ďalej uviedol, že je ešte pre nich nepríjemné to, že dlho sa už ženský oddiel neprihlásil do
pohárových súťaží; my sme tú možnosť samozrejme využili a budúcu sezónu budeme
hrať aj o európske poháre a našim cieľom do budúcnosti je nielen používať a využívať tú
športovú halu, ale takisto buď nejakými komerčnými akciami, alebo samozrejme
nejakými sponzorskými peniazmi tú halu takisto zveľadiť, zrekonštruovať, aby do
budúcnosti spĺňala podmienky aj pre medzinárodný šport, medzinárodnú hádzanú, to je
našim cieľom; zdôraznil, že nie je ich cieľom a zámerom, aby ženskú hádzanú utláčali, len
aby sme mali také isté rovnaké podmienky, samozrejme pomerovo rovnaké podmienky,
ako má ženská časť tejto hádzanej,
ďalej uviedol, že keby sa nejakým spôsobom k tomu niekto pripojil, tak na september,
kedy bude najbližšie mestské zastupiteľstvo, by sme pripravili všetky možné podklady,
ktoré by boli potrebné k tomu, aby to rozhodnutie prebehlo v náš prospech,

Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nakoľko tu odznel návrh a nie je možné, aby sa o ňom hlasovalo bez toho, aby
si ho niekto z poslancov osvojil, otvára diskusiu,
Diskusia:
Miroslav Gera
- uviedol, že si osvojuje návrh p. Klačka; už dlhšiu dobu túto vec sleduje a myslí si, že tento
návrh je celkom logické vyústenie situácie celkovo v športovej hale u nás v meste,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že potom sa pokúsime sformulovať návrh,
Ing. Štefan Bartošovič
- uviedol, že nejaké roky sa venoval ženskej hádzanej, viac ako desať rokov, z nejakých
dôvodov pred nejakým časom ukončil svoje pôsobenie, možno v tých časoch boli zlaté
časy ženskej hádzanej v Šali, v bývalom Československu aj na Slovensku a je len na
škodu veci generálne, že ktorýkoľvek šport v Šali nedosahuje aktuálne také výsledky,
ako v minulosti ženská hádzaná; myslí si, že celou tou problematikou športu v meste Šaľa
a hlavne s dôrazom na vytvorenie podmienok pre mládežnícky šport, bez ohľadu na to,
o aký druh sa jedná, že by mala byť jedna z hlavných úloh mesta vytvoriť také
podmienky, aby od žiakov až po vrcholové družstvá bolo možné kultúrne sa športovo
využívať; bol by rád, keby si p. primátor osvojil myšlienku, že za tým účelom, pretože už
sa tu pohovorilo viac razy o všeličom, aj v predchádzajúcom volebnom období na záver
bola nejaká snaha, alebo predložený návrh zo strany mesta, aby sa vtedy konkrétne v tejto
športovej hale uzavreli nájomné zmluvy s obidvomi majoritne využívajúcimi klubmi, t. j.
s mužskou hádzanou aj ženskou, neprešlo to a odvtedy sa nič neudialo; myslí si, že by
stálo za to jednak tento problém nezávisle analyzovať nejakou komisiou vymenovanou
primátorom a tak, ako tu prezentoval Ing. Klačko, že pripravia nejaký návrh, malo by mať
aj mesto nejaký nezávislý názor na to, čo sa tam deje, kto je akým spôsobom utláčaný
a aký by bol optimálny model pre fungovanie tej športovej haly; jednak z toho pohľadu,
aby mali obidva kluby vytvorené podmienky pre optimálne fungovanie, ale s ohľadom na
to, že hala sa využíva aj na iné podujatia usporiadané mestom,
Ing. Marián Krištof
- uviedol, že by chcel poprosiť, či sa bude hlasovať, či sa nebude hlasovať, či bude nejaký
návrh, ak by sa predsa len o halu mal starať mužský klub hádzanej, tak potom apeluje na
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to, že predsa len ženská hádzaná má tiež svoju históriu; je pravda, že mužská hádzaná
vždy bola utláčaná a v úzadí a môže to potvrdiť zo svojej dlhoročnej skúsenosti, ale aby sa
zase nestal potom opak, že mužská hádzaná bude svojim spôsobom utláčať ženskú; predsa
len tá ženská hádzaná má viac výsledkov, viac titulov a históriu Šale, ale nemá nič proti
tomu, aby dobrý manažér prevzal z mužskej časti hádzanej vedenie tohto a adekvátne
každému aj jednému aj druhému klubu doprial priestor na tréningy a hlavne mládežníckej
hádzanej, či už je to dievčenská, alebo chlapčenská,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že jemu sa nezdá ten prístup, teraz je to jedno, či je to hádzaná alebo iné subjekty,
že jeden sa cíti utláčaný od druhého, tak ten druhý teraz chce vymeniť situáciu, aby mohol
mať on tú kontrolu; myslí si, že takéto situácie sú bežne v živote a vždy sa riešia
s nejakým sprostredkovaním, s nejakými zmluvami a nevie, či robiť nejaké „hŕŕ“
rozhodnutia je správne, takže on by možno najprv takto vypočul, sprostredkovať nejaké
stretnutie, možno primátor by to mohol spraviť, sprostredkovať stretnutie s jednou
stranou, s druhou stranou a skrátka pokúsiť sa prísť k nejakej zmluvnej dohode tak, aby aj
jedna aj druhá strana boli spokojné; to mu tak na prvé počutie z toho celého príde ako
najlepšie,
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh
- uviedol, že sa na to pokúsi pozrieť z procedurálneho hľadiska, lebo Jozef Klačko
predniesol niečo, Miroslav Gera sa stotožnil, čiže prakticky tu odznel návrh, že nech sa
teda zmení nájomca haly a že nájomca bude mužská hádzaná s tým, že budú všetko
garantovať; ono tu už odznelo všetko podstatné, čo chcel povedať, ale v tejto súvislosti
dáva procedurálny návrh, že nehlasovať dnes o ničom a nech tomu predchádzajú všetky
kroky, ktoré tu v tejto súvislosti už boli povedané a v tejto súvislosti sa vrátiť, keď už
bude na svete nejaká črtajúca sa dohoda, či už variantná, alebo nevie aká,
Mgr. Jozef Belický
- upozornil ho, že doteraz tu neodznel žiadny poslanecký návrh, ale že ten poslanecký návrh
nejako vytvoríme z toho, čo bolo v príspevku Ing. Klačka, pripravil ten návrh a myslí si,
že to bolo cieľom p. poslanca Geru, dovolí si ho prečítať, aj keď o procedurálnom návrhu
sa hlasuje bez diskusie, aby sme neodbili niečo, čo spĺňa kritériá toho, čo chceš docieliť,
lebo ten poslanecký návrh z tohto vystúpenia nemôže byť iný, ako že mestské
zastupiteľstvo odporúča na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva pripraviť
analýzu nájmu športovej haly a predložiť návrhy na správu športovej haly tak, aby boli
zohľadnené oprávnené potreby športových klubov hádzanej i ďalších užívateľov športovej
haly,
- predpokladá, že toto zhruba stelesňuje to, o čom sa tu diskutuje už v piatich príspevkoch,
Ing. Tibor Baran
- uviedol, že v tomto s ním výnimočne nesúhlasí, lebo Jozef povedal, že dajte nájomnú
zmluvu nám,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ale povedal aj to, že do septembra predložia návrhy,
Ing. Tibor Baran
- pokračoval, že zabezpečia to tak, aby sa aj ženská hádzaná rozvíjala; pochopil to tak, že
Miroslav Gera si tento návrh osvojil, ale odznelo tu veľa dobrých pripomienok; sťahuje
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teda procedurálny návrh,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa p. poslanca Geru, že či toto znenie uznesenia vyhovuje tomu, s čím sa on
stotožnil,
Miroslav Gera
- uviedol, že áno súhlasí a chce podotknúť, že toto už riešil aj s bývalým vedením mesta, aj
s prednostkou a boli tam niektoré návrhy a nie je to nová vec; niektorí p. poslanci o tom
ešte nevedia, ale to sa už riešilo, p. Bartošovič to spomínal, on o tom vedel, riešilo sa to,
boli tu nejaké návrhy a neposunulo sa to nikde ďalej, takže tu treba urobiť tú vec, ako tu
odznel návrh p. prezidenta Klačka, aby sa urobila analýza, tak ako to bolo presne podané,
takže súhlasí s tým,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa Ing. Klačka, či sa v tomto znení vie stotožniť s tým, že toto malo vyplynúť
z jeho príspevku,
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- uviedol, že nejako to skĺzlo do debaty a rokovací poriadok sa nedodržal, lebo mal faktickú
pripomienku k Ing. Baranovi, ktorý tu tak vehementne vystúpil, procedurálne a také
návrhy hneď chcel presadzovať, hoci nevie, či naozaj Miro Gera to myslel tak, ako to tu
on prezentoval; podstatné je niečo iné, vypočuli sme si niečo, čo povedal Ing. Klačko;
myslí si, že dnes k tomu netreba nejaký záver, uznesenie, v takom duchu, že áno, chcú to
robiť muži, tak nech to robia muži; myslí si, že to treba naozaj rozanalyzovať, treba si
sadnúť, nech prídu z mužskej časti, zo ženskej časti, nech primátor alebo nejaká komisia,
ktorá bude k tomu ustanovovať, nech si sadnú, nech nájdu určitý kompromis, ktorý bude
vyhovovať aj jedným, aj druhým; naozaj neskočme z vrelej vody do studenej a opačne,
extrém; osobne si myslí, že tak by to bolo najvhodnejšie, lebo pokiaľ sa pamätá a robil do
tej hádzanej dlhé roky, tak tam vždy za mesto bol niekto vo výbore oddielu; vtedy ešte
neboli muži tak, ako sú dnes, že sú zorganizovaní, všetka česť im, že sú bez podpory
nejakého Dusla, mesta, dosiahli to, čo dosiahli, on im fandí a pevne verí, že budú naďalej
pokračovať a že to nebude mať len taký prechodný trend, ale toto naozaj netreba odbiť len
tak ľavou zadnou, treba to naozaj prežuť, treba sa k tomu postaviť po vypočutí oboch
strán, spraviť z toho závery a tak, ako si to navrhol, to bolo veľmi dobré, s tým sa
stotožňuje,
Mgr. Jozef Belický
- upozornil, že mesto prispieva na mužskú hádzanú rovnako ako aj na ženskú, lebo ani
muži, ani ženy neplatia za halu; platíme 102 tisíc Eur ročne za prevádzku haly
a poskytujeme ju takisto aj mužom; čo pochopil ako problém, že aj o tom, kedy ju
poskytujeme mužom, rozhodujú ženy, toto je ten problém, ktorý sa tu Ing. Klačko snažil
predstaviť,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
odporúča
pripraviť na septembrové zasadnutie mestského zastupiteľstva analýzu nájmu športovej haly
a predložiť návrhy na správu športovej haly tak, aby boli zohľadnené oprávnené potreby
športových klubov hádzanej i ďalších užívateľov športovej haly.
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Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Juraj Soltó
- uviedol, že pár vetami by chcel informovať, resp. má nejaké otázky, čo trápia občanov;
vlani tiež boli výhrady ohľadom kosenia, no v tomto roku to bolo katastrofálne; spomenie
lokalitu, kde bolo vždy kosené vedľa cesty (na Dolnej), kde je najväčšia osada garáží, bola
tam jeden a pol metrová burina, išiel na mestský úrad a poprosil, aby sme nečakali na
úraz, lebo tam sa ide na hlavnú cestu (Dolná ulica, ako sa ide na Vlčany, pred závorami),
je to spravené, ale je tam burina, malo by sa to odstrániť, na mestskom úrade pani
povedala, že to nemajú v kompetencii, sú s tým problémy, ale patrí to železniciam a je to
ochranné pásmo, je tam tabuľa Šaľa z jednej aj z druhej strany, tak sa pýta, aké ochranné
pásmo, keď tam platíme za garáže a podobne, sú tu nejakí ľudia, čo upratujú a netreba len
okolo budovy mestského úradu a pešiu zónu, ale platíme za garáže a aká to je prezentácia,
keď niekto príde do Šale alebo odchádza a meter a pol vysoká burina, opýtal sa, či to je
životné prostredie,
- ďalej uviedol, že viackrát spomínal, že zavčasu treba odstrániť zbytočné haluze zo stromu,
teraz je vegetačné obdobie a sú zakryté dopravné značky a podobne, dlhé roky pracuje
v Únii nevidiacich a slabozrakých, stále na chodníku vidí tieto pútače a aj taký človek
môže do toho kopnúť, tak treba ich nejako upozorniť, vyše desať rokov to je, tu by mohol
aj to povedať, že na Slovensku alebo v Šali je všetko možné,
- ďalej uviedol, že počas prestávky sa bol pozrieť na spomínaný chodník na Dolnej ulici pri
fare, pozeral, že naozaj je to pod terénom nižšie ako bude nový asfalt, zrejme tam
dažďová voda nebude odtekať, ako to bolo správne povedané,
- ďalej uviedol ohľadom osvetlenia, na Vlčanskej ulici tam dlhé roky (ako je križovatka
Vlčanská – Krátka) raz svietilo osvetlenie, raz nie; teraz tam svieti, ale zdá sa mu (nie je
elektrikár), že sú tam staršie káble a bolo by dobré zamyslieť sa nad tým a nečakať kým
nebude elektrika, ale zavčasu to vymeniť,
- ďalej uviedol, že na Vlčanskej ulici nie je označenie Vlčanská ulica,
- ďalej uviedol, že včera bol na okresnom úrade vybavovať na starom mieste na katastri (na
ul. Staničnej), tam sa dozvedeli, že kataster tam už nie je, ale je na Hlavnej 2,
predpokladal, že kde to bude, ale to číslo dva nikde nie je; opýtal sa, či tam nemohlo byť
napísané, že kde sa nachádza okresný úrad, kataster a dôležité veci pre občanov,
- ďalej uviedol, že by ešte chcel spomenúť Úniu nevidiacich a slabozrakých, pracuje tam
26 rokov, teraz už len ako člen a vidí, ako že zmiešaný desaťčlenný spevokol; pýtal sa
p. zástupkyne pred výročnou členskou schôdzou, či by si nemohli čím skôr požiadať na
kultúru na ten spevokol; nevie, či to poslali včas, ale vie, že to poslali; je sklamaný, že
prezentujú mesto a prakticky celý okres, ale nenašlo sa ani 200 korún; nevie, podľa čoho
sa to delí, či kamarát alebo kamarátka, ale vie, že vlani to bolo opačne, že 3 000 Eur
museli vrátiť; nevie, či to teraz znížili, ale napísali tam, aby sme si to podali aj na budúci
rok; nakoľko už nie je vo výbore, tak nevie, či to bude možné, či naši nezabudnú,
- ďalej uviedol ohľadom označenia ulíc, nie je označená Vlčanská ulica, Feketeházyho,
Krížna (tam máme klub), ale pred piatimi rokmi tieto tabule videl; treba ich tam len
vycapiť, fakt nevie, je z toho sklamaný, ale nech každý robí na svojom mieste tak, ako by
mal,
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PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- uviedla, že sme si z tohto vystúpenia poznamenali rôzne body, budeme sa nimi zaoberať,
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či tu je niekto prítomný, kto by si mohol dať poznámku do telefónu, kto sa
zaoberá dotáciami na kultúru, že keď bude nejaká výzva, že by kontaktovali p. Soltóa, aby
aspoň dostal informáciu, že si majú podať žiadosť, to pre nich hádam môžeme urobiť; už
len z toho dôvodu, ako tu odznelo, že ten dosah na net, web je ťažší a to z úcty
k všetkému,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- uviedla, že my sme boli v kontakte a p. Soltó bol informovaný, ale samozrejme môžeme
aj takýmto spôsobom vyjsť v ústrety,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že by chcel len prízvukovať jednu vec, ktorú pán spomenul a to je značenie ulíc
v Šali; nezdá sa nám to, lebo tu bývame a poznáme to, ani nás to nejako nezaujíma, ale od
viacerých ľudí, ktorí do Šale prišli, hovorili o tom, že majú problém sa zorientovať; podľa
neho to je slušnosť aj mesta voči zbytku sveta, aby sa tu vedeli zorientovať,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že k ulici Feketeházyho povie len toľko, že obvykle sa značenie ulíc dáva na
rožné domy; Feketeházyho ulica nemá rožné domy, má v strede len dva objekty, ale
umiestnime to na stĺp, lebo inak sa to tam nedá,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že nemyslel len Feketeházyho,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že on spomenul konkrétne Feketeházyho, dosť ťažko ju označiť, lebo nemá rožné
domy; dá preveriť všetky ulice, ktorá kde má značenie,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- uviedla, že ukončí diskusiu, keďže sa nikto ďalší neprihlásil; všetky podnety, ktoré tu
odzneli preberieme, ulice dáme preveriť prehliadkou a zjednáme nápravu tam, kde to je
možné,
Mgr. Jozef Belický
- oboznámil poslancov, že mestské kultúrne stredisko pripravilo na celé leto program
v rámci kultúrneho leta, tzn. každý týždeň tu bude nejaký úžasný koncert na nádvorí
kaštieľa, súpis koncertov je pred kongresovou sálou na tabuli na plagáte, každá veková
kategória si nájde to svoje; pozval poslancov na Šalianske slávnosti, ktoré začínajú
zajtrajším dňom; začíname odovzdaním multifunkčného ihriska na Základnej škole
Krátka, bude tu podpisovanie zmlúv s partnerskými mestami a potom sa začínajú
Šalianske slávnosti otvorením na námestí s programom, ktorí prinesú naše družobné
mestá; ďalej je program na námestí aj s večerným programom, ktoré pripravilo mestské
kultúrne stredisko; v sobotu slávnosti pokračujú, keby si každý poslanec vybral aspoň
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niečo, na čo sa príde pozrieť, lebo naozaj tu štáb ľudí zabezpečuje okolo toho a snaží sa,
aby to bolo čo najlepšie, aby ľudia boli ešte spokojnejší ako minulý rok,
ďalej poprosil poslancov, ktorí sú delegovaní do rady škôl, aby sa zúčastnili podľa svojich
možností otvorenia nového školského roka 2016/2017, keďže dovtedy nemáme mestské
zastupiteľstvo, aby komunikovali s riaditeľmi škôl, že prídu na otvorenie školského roka,
že sa tam zúčastnia; je to príjemné pre každé vedenie školy, že pri začiatku školského roka
môžu privítať zástupcov mesta.
ČASŤ IV.
UKONČENIE

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 6. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2016.
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Michael Angelov

Marek Molnár

Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Zapisovateľky:
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
Bc. Veronika Jarošová
Šaľa 14. júla 2016
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