
ZÁPISNICA 
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 22. septembra 2016 
 
 
Prítomní: podľa prezenčnej listiny 
 
 

ČASŤ I. 
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, VOLEBNEJ 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 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali 
je prítomných a registrovaných 19 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé 
rokovať a uznášať sa. 
 
Ospravedlnenie neúčasti na rokovaní nenahlásil žiadny z poslancov.  
Neskorší príchod ohlásili: Milena Veresová, Ing. Ivan Kováč, Ing. Štefan Bartošovič 
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Ing. Michael Angelov 
navrhol doplniť do programu rokovania: 
- do časti C. Hospodárenie mesta materiál číslo C 8/7/2016 – Návrh na vytvorenie 

pracovnej skupiny, ktorá pripraví analýzu variantných riešení prevádzky Mestskej 
autobusovej dopravy (MAD) v Šali 

 
Ing. Róbert Andráši 
navrhol stiahnuť z programu rokovania: 
- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 4/7/2016 – Alexander Boltenkov, 

Nešporova 1007/3, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 11/7/2016 – Návrh spôsobu nakladania  

s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. J. Kollára v Šali formou obchodnej verejnej 
súťaže 

 
Ing. Peter Andráši 
- navrhol, aby sa o materiáloch D 1/7/2016, D 2/7/2016, D 3/7/2016 rokovalo spoločne  

a  hlasovalo jednotlivo  
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Hlasovanie o úprave programu: 
- doplniť do časti C. Hospodárenie mesta materiál číslo C 8/7/2016 – Návrh na vytvorenie 

pracovnej skupiny, ktorá pripraví analýzu variantných riešení prevádzky Mestskej 
autobusovej dopravy (MAD) v Šali 

Prezentácia: 19 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   3 
Úprava programu zasadnutia bola schválená.  
 
Hlasovanie o úprave programu: 
- stiahnuť z programu rokovania materiály D 4/7/2016 a D 11/7/2016 
Prezentácia: 18 
Za:    7 
Proti:    7 
Zdržal sa:   4 
Úprava programu zasadnutia nebola schválená.  
 
Hlasovanie o úprave programu: 
- o materiáloch D 1/7/2016, D 2/7/2016, D 3/7/2016 rokovať spoločne a hlasovať jednotlivo  
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Úprava programu zasadnutia bola schválená.  
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku (so schválenými zmenami):   
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, volebnej komisie, určenie pracovného 

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

1. Ústna informácia o stave bezpečnosti v meste a v okrese Šaľa - bod číslo A 1/7/2016 
predkladá mjr. Ing. Zsolt Mészáros, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Šali;  
pplk. Mgr. Roman Révay, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Šali  

2. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/7/2016  
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
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3. Informácia o výsledku vybavenia petície - materiál číslo A 3/7/2016  
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

4. Informácia o výsledku vybavenia sťažnosti - materiál číslo A 4/7/2016  
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

5. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 5/7/2016 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 

6. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2016 - materiál 
číslo A 6/7/2016  
predkladá Bc. Margita Simighová, referent RPaVO  

7. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení 
Dodatku č. 16 - materiál číslo A 7/7/2016 
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta 

 
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 

1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne 
služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Šaľa č. 1/2015 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2016 - 
materiál číslo B 1/7/2016 
predkladá RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS  
 

C. Hospodárenie mesta 
1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2016 pre oblasť zabezpečovania zdravých 

životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany 
zvierat - materiál číslo C 1/7/2016 
predkladá Ing. Edita Haládiková, referent ŽP, OSaKČ   

2. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2016 - materiál číslo  
C 2/7/2016 
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 

3. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 07. 2016 - materiál číslo C 3/7/2016      
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 

4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 - materiál číslo  
C 4/7/2016 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ       

5. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 - materiál číslo C 5/7/2016 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ      

6. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2016 - materiál číslo C 6/7/2016  
predkladá Bc. Margita Simighová, referent RPaVO  

7. Ekonomická náročnosť zriadenia nového právneho subjektu, ktorý by zabezpečoval 
pre mesto Šaľa komunálne činnosti - materiál číslo C 7/7/2016 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ   

8. Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá pripraví analýzu variantných riešení 
prevádzky Mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Šali - materiál C 8/7/2016 
predkladá Ing. Michael Angelov, poslanec MsZ  
 

D. Majetkové záležitosti 
1. Jozef Pál a Eva Pálová, Cintorínska 1938/8, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/7/2016 
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
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2. Žaneta Nagyová, Hlavná 4/13, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo 
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/7/2016 
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

3. BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava 821 02 – žiadosť o prenájom pozemku 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/7/2016 
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

4. Alexander Boltenkov, Nešporova 1007/3, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/7/2016 
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

5. PaedDr. Jaroslav Kučera a Mgr. Eva Kučerová, Hollého 1925/5, Šaľa – prevod 
pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/7/2016 
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

6. Tibor Tóth a Alžbeta Tóthová, Gen L. Svobodu 1937/8, Šaľa – prevod pozemku         
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/7/2016 
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

7. Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, za pozemok 
časť parcely KN C č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/7/2016 
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM                     

8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Švermovej ul.       
v Šali pre Rolanda Latiku, Agátová 20, Šaľa - materiál číslo D 8/7/2016     
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Samuela Bucha, Nad ihriskom 
1755/3,  951 31  Močenok - materiál číslo D 9/7/2016                        
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

10. Jozef Szabó, Hlavná 11/4, Šaľa – ponuka na predaj stavby „Stánok – kiosk“ súpisné 
číslo 2411 - materiál číslo D 10/7/2016 
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. J. Kollára  
v Šali formou obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 11/7/2016           
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 

12. Analýza nájmu mestskej športovej haly s alternatívnymi návrhmi na správu Mestskej 
športovej haly - materiál číslo D 12/7/2016 
predkladá JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM              
 

E. Personálne záležitosti 
1. Voľba člena komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky - materiál číslo  

E 1/7/2016  
predkladá MUDr. Jozef Grell, predseda komisie   

 
F. Právne záležitosti 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 

Nie sú predmetom rokovania. 
 
Časť IV. Ukončenie 
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Voľba volebnej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie volebnej komisie nasledovne: 
predseda: MUDr. Jozef Grell  
členovia: Ing. Tibor Baran, Peter Hlavatý  
Hlasovanie:  
Prezentácia: 18 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   volebnú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Ing. Róbert Andráši  
členovia: Ing. Štefan Bartošovič, RSDr. Peter Gomboš 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
 
Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- 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: Miloš Rehák a Ing. Michael Angelov.  
Hlasovanie: 
Prezentácia: 18 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že Ing. Michael Angelov a Marek Molnár, 
overovatelia zápisnice zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v roku 2016, ktoré sa 
uskutočnilo dňa 23. júna 2016, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť zápisnice  
a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky. 
 
Určenie zapisovateľov 
Za zapisovateľky 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Bc. Veronika Jarošová. 
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ČASŤ II. 
INTERPELÁCIE POSLANCOV 

 
Písomné interpelácie podali poslanci: Ing. Róbert Andráši, Ing. Michael Angelov,  
Ing. Peter Jaroš. 
 
Ústnu interpeláciu podali poslanci: 
 
Ing. Peter Andráši 
- pochválil, že sa na križovatke z ulice Jesenského pri cintoríne objavilo zrkadlo, je to 

úžasná pomoc všetkým vodičom, ktorí vychádzajú z ulice Jesenského,  
- opýtal sa, v akom stave je v súčasnej dobe obstarávanie na kosenie,   
 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že verejné obstarávanie, tá verejná súťaž, ktorá doteraz prebiehala, bola zrušená, 

ale keďže tam boli uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti, tak sa dal využiť určitý 
paragraf zo zákona o verejnom obstarávaní a to je rokovacie konanie, 

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že ho zaujíma už len nová, ak je nejaká,  
 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že pokračujeme rokovacím konaním, kde boli oslovení uchádzači, ktorí splnili 

podmienky účasti s tým, že v termíne do 17. 10. majú predložiť ocenený výkaz výmer,  
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, ako je to v tej súťaži, či najdôležitejšia položka je cena,  
 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že áno, zákon hovorí o tom, že cena je ... (nedokončená veta),  
 
Ing. Peter Andráši  
- uviedol, že nie je cez verejné súťaže, ale prečítal si § 44 zákona 343/2015 Z.z., lebo všetci 

vieme, že tu máme problémy s obstarávaním o starostlivosti o zeleň a bod tri, alebo 
ponuky, o ktorých hovorí ten paragraf, sa vyhodnocujú na základe po „a) najlepšieho 
pomeru ceny a kvality“, po „b) nákladov použitím prístupu nákladovej efektívnosti najmä 
nákladov počas životného cyklu, alebo až po tretie je „najnižšej ceny“; kvôli tomu si dal 
teda námahu, aj keď nie všetkému rozumel v zákone, pretože už niekoľkokrát aj jemu 
poradili, že nemusí to byť len cena; ak si spomínate, keď sme sa pýtali pri tých všetkých 
AVA-stav, Euro-building, čo to bude za úžas, že to vedia postaviť tak a tak a len sa bilo 
do tej ceny a najlepší pomer ceny a kvality (to je pomerne dôležitý bod), sa posúdi na 
základe ceny alebo nákladov a ďalších kritérií, ktoré zahŕňajú kvalitatívne, 
enviromentálne alebo sociálne hľadiská atď., každý si to môže prečítať v tom zákone; 

- ďalej uviedol, že pokiaľ dobre rozumie, nemusí to byť úplne najnižšia cena, to je prvá vec, 
aby sme sa teda dostali, pretože vždy končíme, že niekto dá desať, druhý deväť 
deväťdesiat a ten druhý nám narobí toľko neplechy, čo by ten za desať určite nespravil 
a hlavne kvôli tomu vlastne, ako sme to opravili my, sa stále na niečo sťažujeme; opravili 
sme si krásne Komenského a vytvorili sme akúsi „Rally-Zetor“, ktorá začína v piatok 
poobede na ulici Komenského, kde tie traktory, ktoré chodili dvadsiatkou a búchali, teraz 
nebúchajú, ale chodia čo to dá, prvé traktory začínajú v sobotu o ôsmej; druhá vec na 
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obranu tých (lebo robia tú vec, ktorú by dal do toho sociálneho hľadiska 
a enviromentálneho), ktorí behajú s plnou vlečkou na Váhu a potom to odvážajú 
o kilometer a pol zase niekde inde len preto, že nie sme schopní zazmluvniť niekoho, kto 
to má komplet podchytené a robí sa to na jednom mieste; vráti sa, aby to nevyzeralo len 
ako sťažnosť, ale nejaký diskomfort treba strpieť, ako sme ho trpeli pätnásť, dvadsať 
rokov, čo nám tam lietali kamióny s odpadom na smetisko, teraz nám tam behajú traktory; 
myslí si, že sobota, nedeľa, sú pre väčšinu dni oddychu, lebo by sa možno radi vyspali 
dlhšie, ako keď musia začať chlapci a dovolí si navrhnúť, kým sa toto celé neukončí,  
ale aj pamätať na to, že tá najnižšia cena nie je dogma a okrem toho, že mesto vyváža 
zeleň, ľudia majú z toho aj nejaké povinnosti; čiže netreba sa hnevať (myslí to teraz 
úprimne), že o jedenástej večer ide traktor, pretože tí chalani to nestíhajú, pretože musia 
roztrieďovať to, čo tam tí ľudia dajú, takže by vyzval, keby ste sa vy, alebo niekto, 
zúčastnili raz za čas takého zvozu, pofotili si to, čo je pred domami, čiže konáre majú byť 
tak, tráva má byť tak, tiež tam tí ľudia nie sú na to, aby dvíhali päťdesiat kilové vrecia 
a vysypávali ich tam, nemajú šancu to stihnúť; to hovorí preto, aby sme sa zastali aj toho, 
kto tú službu vykonáva; na druhej strane si myslí, že robiť to spôsobom, keď má byť kľud, 
tak vtedy vyjsť do ulíc, je tiež nešťastné, preto dáva do pozornosti, že určite to nie je len 
cena, je to globál; bol by rád, keď sa bude robiť to nové výberové konanie, aby sa na to 
myslelo, aby sa nerobilo tak, že sa tam prihlási dvesto ľudí, potom tam nejaký dodá, 
nedodá doklad, zazmluvní si štyroch, nosí to krížom krážom a ekonomický efekt je úplne 
niekde inde,  

 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že firma, ktorá zabezpečuje vývoz biologického odpadu je subdodávateľom firmy 

Marius Pedersen a keď sa vypracovávali technické podklady, mysleli sme aj na službu 
údržba verejnej zelene, tak sa tam zakomponoval aj vývoz tohto zeleného odpadu aj od 
rodinných domov, kde bola presne zadefinovaná aj technická špecifikácia, aj čo sa týka 
automobilov, čo majú spĺňať, nejaká nosnosť, nejaké GPS, malo by to byť všetko 
v modernejšom duchu, takže mysleli sme aj na to pri tej technickej špecifikácii, o ktorej 
ste hovorili v § 44 zákona č. 343/2015 Z.z.,  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že on len apeluje na to, aby sa to raz spravilo a keď sa to raz spraví poriadne, 

osobne si myslí, že vždy sa nájde nejaký výmyselník, ale keď to mesto si to obháji  
a obháji, tak zrazu zistí, že tá súťaž sa dá spraviť, urobí sa a robí to ten, čo to vie a jemu je 
jedno, či je blízko, ďaleko atď., ale naozaj, keď poviete, prosím vás aj toto, tak to urobí; 
celé toto vzniká dokola tým, že tí ľudia boli hlavne tento rok nespokojní, lebo sme sa 
netriafali; o.k. stalo sa, ale apeluje na toto; okrem toho, že je zvrhlé nosiť konáre a trávu 
krížom krážom po celom meste, čiže, tam by mohla byť aj podpora mesta pre toho, kto má 
areál, pomôcť mu, nech si tam prenesie váhu, alebo si ju kúpi; dúfa, že sa rozumejú,   

 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že rozumie, len pevne verí, že toho 17. 10., ak bude vybraný z tých uchádzačov 

nejaký dodávateľ, takže všetko toto, čo máte aj teraz na zreteli, vyriešime  kladne, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že celý problém je v tom, že verejné obstarávanie na TKO (tuhý komunálny 

odpad), ktorý tu prebehol pred siedmymi rokmi, zahrnulo aj zelený odpad, ktorý ale patrí 
ku koseniu, nie k smetiam, a keďže smetiari majú váhu na rohu vašej ulice, ten zelený 
odpad vážia tam, ale váha bude do konca roku demontovaná, čiže toto je skončená etapa 
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tohto pokračovania a my sme tú zeleň vyextrahovali z TKO a dali sme ju ako súčasť 
obstarávania zelene, čo podľa nás má úplne logiku; nebolo logické, aby musel byť 
kontrakt medzi tým kto kosí a tým, kto vyváža smeti, každý nech sa stará o svoje;          
toto do konca roka ešte strpíš, teda do jesene, kým sa to bude dať a potom tá váha odtiaľ 
bude demontovaná, čiže tam sa už vážiť nebude,  

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že takýto istý problém je v celej Šali; opýtal sa, či z mesta toto niekto kontroluje, 

pretože ľudia majú určité nepísané zákony, ako to majú ukladať, do čoho to majú ukladať 
atď., len nevie, či to všetci vedia a mnohokrát na ulici po výnose biologického odpadu je 
väčší „bordel“ ako keď to bolo vyložené; chlapci, asi brigádnici, to robia ľavou zadnou 
a robia to tak, že človek má niekedy chuť im povedať, že keď nechce, tam nech nerobí, 
lebo takým štýlom to robia a zanechávajú za sebou ukrutný bordel; príde vietor a potom to 
roznáša po celej ulici; chce sa len opýtať, či to niekto kontroluje, či chodí niekto v meste 
po výnose biologického odpadu, poobzerá sa trošku, ako to tam vyzerá, pretože má pocit, 
že nie,  

 
Ing. Edita Haládiková 
- uviedla, že práve dnes na to upozorňovali dodávateľa, že takéto ponosy sú, lebo nie ste 

prvý, je viac obyvateľov, ktorí sa sťažujú, aj my máme takúto skúsenosť, že títo brigádnici 
zanechávajú „bordel“, niekedy sa stane, že im padnú konáre; pripravili sme aj pre toho, 
kto nám to zabezpečuje, poučenie pre obyvateľov, ak nájdu taký biologický odpad, ktorý 
nie je tak pripravený, ako by mal byť, aby to nechávali na adrese s tým, že proste tí 
obyvatelia sú nejakým spôsobom povinní pripraviť ten odpad tak, aby tí brigádnici 
nemuseli dvíhať tých päťdesiat kíl; zatiaľ má takú informáciu, že túto možnosť nevyužili; 
dostali stopäťdesiat alebo dvesto poučení a lístkov, ktoré mohli nechávať v schránkach pre 
obyvateľov a má od vedúceho vývoznej spoločnosti takú informáciu, že zatiaľ túto 
možnosť nevyužili a nenechali u nikoho v schránke, že zbierajú všetko, čo je pred 
rodinnými domami,      

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že to nie je pravda, pretože oni to nerobia, oni sami to nekontrolujú a myslí,       

že niekto, kto chodí po tých autách, to vidí, že je vždy niekto iný a vždy niekto iný to 
vyváža, takže má pocit, že oni sami to nekontrolujú, lebo ich vedúci by ich mal 
kontrolovať, čo tí ľudia robia, my im platíme a robia šlendriánsku prácu a robia to ďalej 
bez problémov; myslí si, že je to povinnosťou mesta,   

 
Ing. Edita Haládiková 
- uviedla, že sme ich upozorňovali,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že za daň niekomu niečo za niečo, tak nevyplatím mu to, keď nerobím poriadnu 

robotu, prečo by som platil; opýtal sa, či sa niečo také už stalo; uviedol, že čo je tu 
v zastupiteľstve, nikdy sa to nestalo; myslí si, že mesto samo nedbá o svoj majetok 
a o svoje peniaze, že za to, čo si objednám, aby som dostal poctivú a poriadne odvedenú 
prácu, takže si myslí, že je to aj naša chyba,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že sa to stalo pri zbere smetí aj niekoľkokrát opakovane v tomto roku, 
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MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že nemá o tom informácie,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že sme znížili faktúru až na polovicu,  
 
Ing. Peter Andráši 
- myslí si, že ľudia majú informáciu, ako to majú baliť, ako to majú pripravovať, atď., ale to 

čo aj MUDr. Grell vravel, jemu sa tiež stalo, že nikdy nevykladal a na záver v piatok mal 
za fúrik pred domom, ale to je chyba toho, kto to zbiera; naozaj sa treba raz za čas zobrať 
s fotoaparátom, tu spravila táto strana chybu, občan, ktorý sa sťažuje, že mu nevyniesli 
a fakt to tí chalani už asi nevládali a zase na druhej strane presne tak, znečistené 
komunikácie atď.; momentálne je to na dvoch stranách a vždy to tuším je, keď sa posiela 
... (nedokončená veta); nemyslí si, že by oni mali roznášať nejakú poštu, lebo mesto asi 
raz ročne s tým letákom informuje, kedy sú zvozy, tam tá informácia myslí si, že je  
a každý vie čítať v rodinných domoch, takže nie je to jednostranná vec,  

 
 
Marek Molnár 
- uviedol, že by sa chcel poďakovať za odvod vody na Bernolákovej ulici pri spomaľovači, 

ako sa to spravilo,  
- podotkol, že oprava chodníkov, napríklad na Nitrianskej ulici sú výtlky a teraz napríklad 

ako je Hollého a Večianka, tam je chodník zo zámkovej dlažby a už sa to prepadá, to keby 
sa dalo opraviť,  

- ďalej uviedol, že už to hovoril, na Dolnej ulici na zastávke by bolo dobré urobiť 
prístrešok,  

- ďalej uviedol, že už sa hovorilo o obchvate, občas by bolo dobré sem pozvať ministra 
dopravy, požičali by sme mu aj auto bez policajného sprievodu, nech skúsi prejsť, či by to 
prioritne neposunul, aby sme mali ten obchvat,  

- dopočul sa, že sme mali dvoch aktivačných pracovníkov na cintoríne; opýtal sa, akú prácu 
im tam dávajú, lebo sú tam opustené hroby a dosť sa ľudia sťažujú, že sú zarastené a teraz 
nevie ako to je, že keď mesto niekoho pochováva, že kto sa stará o ten hrob, lebo sa tam 
bol pozrieť a dosť sú niektoré zarastené, že či sa to dá nejako riešiť,  

 
Miroslav Políček 
- opýtal sa, či myslel Hollého ulicu pri Dani bare,  
 
Marek Molnár 
- uviedol, že aj tam, ale aj ako je Večianka, medzi „MIK-kom“ a Večiankou na druhej 

strane,  
 
Miroslav Políček 
- uviedol, že Večianka bolo to dodatočné odvodnenie, keď robili rekonštrukciu Hollého, 

robili tam jamy, ktoré odvodnili cestu; to by sa dalo urobiť, jednoducho ten terén klesol, 
to ešte robila firma z Galanty, dáme to asi len zafúkať a už by to ďalej nemalo klesať,  

 
Marek Molnár 
- opýtal sa, že čiže len zdvihnúť tú zámkovú dlažbu a uložiť to,  
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Miroslav Políček 
- uviedol, že na niektorých je vyfrézovaný asfalt, takže to dáme zafúkať,  
 
Marek Molnár 
- uviedol, že niekedy naprší, je tam voda a ľudia musia chodiť cez vodu,  
 
Miroslav Políček 
- uviedol, že tam je to tak isto urobené cez cestu, ten prepoj, to bude ešte riešené v nejakej 

ďalšej etape,  
- ďalej uviedol, že tento rok bude ešte inštalovaných päť zastávok, na ulici Dolnej, na ulici 

Štúrovej pred benzínovou pumpou, jedna zastávka bude vo Veči a dve na Vlčanskej ulici, 
tam sa bude robiť aj podklad, aby to bolo rovné,  

 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že podľa jej informácií kosenie hrobov a hrobových miest nespadá pod mesto,  

ale má to na starosti každý nájomca, ktorý má vypracovanú nájomnú zmluvu,  
 
Marek Molnár 
- uviedol, že mal na mysli tie opustené, lebo to nie sú cirkevné pohreby, ale to pochováva 

mesto a sú opustené; myslí si, že to sú bezdomovci,  
 
Ing. Gabriela Braníková 
- uviedla, že aktivační pracovníci patria pod p. Pekárovú; cintoríny patria pod majetkové 

oddelenie, ale určite sú tí pracovníci pridelení aj k tomu,  
 
Marek Molnár 
- uviedol, že sú, ale akú majú aj náplň, lebo niekedy tam nie je vidieť, že by niečo robili,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, že či myslí tých, ktorých mesto pochová na vlastné útraty,  
- uviedol, že my nepochovávame v cintoríne, mesto to robí tak, že je to spopolnenie a urna; 

ak je niekto pochovaný, to znamená, že niekto musel prenajať to hrobové miesto, tak 
prenajímateľ má povinnosť sa oňho starať; mesto si nevyčleňuje hrobové miesta, 

 
Marek Molnár 
- uviedol, že oni sú úplne vzadu pri smetiakoch, už tam ani kríž nie je,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že dá zistiť, kto si prenajal to hrobové miesto,  
 
Marek Molnár 
- uviedol, že čo sú lavičky na Pribinovom námestí, na niektorých sa už povoľujú dosky, 

treba to dať trošku zreparovať, aby sa nestal nejaký úraz; myslí okrúhle lavičky, jedna je 
aj odložená, potom by sa tam dala,   

 
 
Miroslav Gera 
- opätovne sa opýtal ohľadom parkovania na ulici P. J. Šafárika a okolitých ulíc, či mesto 

preto niečo robí, alebo či sú nejaké riešenia, o ktorých nevie,  
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- ďalej sa opýtal ohľadom obchvatu; stále nemáme informácie, aspoň on nemá žiadne 
informácie, že by pre to mesto niečo robilo nejakým aktívnejším spôsobom; okolité mestá, 
alebo mestá na východe dostávajú dotácie, my tu máme veľký chemický podnik, kde 
denno denne chodia stovky kamiónov a nerieši sa to; je tu ťah na Nové Zámky, Komárno, 
nikto to nerieši; opýtal sa, či sú do budúcna nejaké riešenia v najbližšom čase, ktoré mesto 
má v pláne, alebo nejaký projekt nejakého obchvatu, časti obchvatu, lebo týmto spôsobom 
sa mesto totálne zničí,  

 
Miroslav Políček 
- uviedol, že na P. J. Šafárika momentálne nemáme nijaké projekty, robilo sa parkovisko na 

B. Nemcovej, dvanásť parkovacích státí, jednoducho je to jednosmerka, státie tam bolo 
zošikmené, autá zvyknú stávať aj pri tých múrikoch/ohrádkach, ale je problém 
s vyparkovávaním; momentálne, ak by sme chceli nejaké záchytné parkovisko v okolí  
P. J. Šafárika, muselo by to ísť od vás, urobiť projekt, lebo vždy sa jedná o zeleň 
a o prostredie okolo toho; myslí si, že zatrávňovacia dlažba je najvhodnejšia, dobre to 
vyzerá, prerastie to, nie je to betónová džungľa; na P. J. Šafárika je dosť veľká bytovka, je 
tam dosť priestoru, kde by sa mohlo vytvoriť nejaké parkovisko pre nejakých cca 30 áut; 
záchytné parkovisko je na Dolnej, večer je využité na nejakých 70%, ale samozrejme tam 
nikto neprejde odtiaľ,  

 
Miroslav Gera 
- uviedol, že nechce uberať zo zelene, ale nejakým spôsobom by bolo dobré riešiť ulicu  

P. J. Šafárika, lebo to je naozaj veľmi kruté pre tých ľudí, aspoň nejakými zatrávňovacími 
dlažbami alebo niečím takým to rozšíriť, ale na to treba asi nejaký projekt alebo súhlas 
stavebného úradu,  

 
Miroslav Políček 
- uviedol, že keď sa jedná o zatrávňovaciu dlažbu, je to rozoberateľné, je to vegetačná 

dlažba, je to spevňovanie, dá sa to brať niečo ako udržiavacie práce a na B. Nemcovej sa 
vybudovalo záchytné parkovisko,  

 
Miroslav Gera 
- uviedol, že desať miest je nič na tie bytovky, čo sú tam,  
 
Miroslav Políček 
- uviedol, že tam je aj päťdesiat miest nič, ale ešte to plánujeme urobiť aj do budúcna pri 

ulici Družstevnej pred škôlkou, rozšíriť to do strán, je tam dosť zelených pásov, kde by sa 
to dalo posunúť, aby tie autá nestáli na ceste, lebo v rannej špičke to tam je katastrofálne, 
nedá sa tade prejsť a plus hľadať ešte nejaké tie nevyužité miesta okolo P. J. Šafárika, kde 
by to až tak nebilo do očí; každým rokom pribudne takýchto minimálne dvadsať, tridsať 
miest, niekedy aj päťdesiat; záleží to od rozpočtu a koľko poškodení je na miestnych 
komunikáciách,  

 
Miroslav Gera 
- opýtal sa na plán väčšieho rozšírenia, lebo tu sa dnes hovorí o desiatich miestach, zajtra 

o dvadsiatich, ale stále to je minimum, to je nič,  
 
Miroslav Políček 
- uviedol, že to už by bolo skôr na investičné pripraviť nejaký projekt a schváliť to aj 

s okolím, so správcami bytoviek,  
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Miroslav Gera 
- opýtal sa, či mesto také niečo plánuje,  
 
Miroslav Políček 
- uviedol, že on rieši len najhorúcejšie veci, ale do budúcna nie,  
 
Miroslav Gera 
- uviedol, že to je potom otázka na mesto, či také niečo plánuje,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že zatiaľ to nemáme v pláne, ale nakoniec nič nebráni tomu, aby tu odznel 

poslanecký návrh najmä pri tvorbe rozpočtu,  
 
Miroslav Gera 
- uviedol, že mu to tak pripadá, že tá časť je tak trošku zatlačená do úzadia oproti ostatným 

častiam,    
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že treba na kapitole investičných výdajov jednoducho pridať a treba to 

parkovisko urobiť; môže sa to vtedy prerokovať, lebo inokedy to jednoducho nemá 
zmysel,  

- ďalej uviedol k obchvatu, že už nás poznajú všade, bohužiaľ naše snaženie nie úplne 
korešponduje so záujmami zložiek, ktoré toto majú na starosti a ktoré za to majú 
zodpovednosť, lebo my nemôžeme mať zodpovednosť za obchvat, pretože nemáme na to 
úplne vplyv; samozrejme, že snažíme sa tomu úplne pomôcť, už sme ponúkli všetky 
pomocné mechanizmy, komunikovali sme s ministrom dopravy, s riaditeľom Slovenskej 
správy ciest, s predsedom vlády, keď nastúpil po voľbách p. Érsek ako štátny tajomník, 
tak v Galante na stretnutí mal vo vystúpení len dva body, ktoré naňho smeroval a to bol 
kruhový objazd Veča a obchvat mesta samozrejme; teraz sa stal ministrom, lebo nakedy 
sme začali komunikovať s ministrom, ktorý bol vo funkcii, tak dovtedy ho odvolali; teraz 
vie, že s týmto ministrom sme vlastne už o tom komunikovali, aj keď v pozícii štátneho 
tajomníka, takže to je úplne to najnovšie, čo môže k obchvatu povedať; vypočul si 
k obchvatu už toľko všelijakých teórií, len nevie ovplyvniť to, že štát stále nevyčlenil 
osem miliónov Eur na výkup pozemkov; dnes je pripravené stavebné konanie tak, aby 
sme mohli vydať stavebné povolenie, len k tomu musí stavebník preukázať vzťah 
k pozemku; ten sa preukazuje tak, že tieto pozemky vykúpi, alebo teda získa súhlas 
vlastníkov; oni takýto vzťah preukázať nevedia, preto sa ani stavebné povolenie nevydalo 
doteraz; územné rozhodnutie je stále platné, bolo predĺžené, upozornili sme na to, že im 
schádza z platnosti; myslí si, že už bolo predĺžené, alebo sú v stave, keď majú podať 
žiadosť o predĺženie, ale podstatné je to, že čaká sa len na peniaze, to o ničom inom nie je; 
peniaze sa snažíme tlačiť na ministerstvo financií, aby tie peniaze uvoľnilo,  

 
Miroslav Gera 
- opýtal sa, či je problém vykúpenia pozemkov,    
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že jednoznačne,  
 
Miroslav Gera 
- opýtal sa, že tak vlastne nie financií na obchvat, lebo to je tiež informácia pre občanov,  



 13 

Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že vykúpenie pozemkov ide z rozpočtu štátu, ale výstavba z rozpočtu štátu úplne 

nepôjde, no nejakou časťou sa musí štát podieľať, ale to pôjde z úplne iných peňazí, ale 
vykúpiť pozemky musí z vlastného; jednoducho v rozpočte doteraz sa osem miliónov na 
výkup pozemkov v Šali nenašlo, ale p. zástupkyňa ešte povie tie úplne najnovšie 
informácie,  

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.  
- uviedla, že intenzívne sa snažíme komunikovať na všetkých frontoch tak, ako spomínal  

p. primátor, nebude sa historicky vracať krok po kroku; posledná informácia z jej 
osobného stretnutia s p. generálnym riaditeľom zo Slovenskej správy ciest je, že čo sa 
týka odkúpenia pozemkov informáciu máte, čo sa týka ďalšieho pokračovania, 
predpokladom pre realizáciu obchvatu je schválenie štúdie realizovateľnosti na Európskej 
komisii, keďže nejdeme iba zo zdrojov štátneho rozpočtu; štúdiu realizovateľnosti musel 
niekto naprojektovať, dal jej informáciu p. generálny, že ju obstarali a opäť sa zasekli na 
kroku, že to stojí na ministerstve dopravy, pretože potrebujú finančné krytie aj na túto 
samotnú štúdiu realizovateľnosti, ktorá následne pôjde do Bruselu,  

 
Miroslav Gera 
- opýtal sa na riešenie etapovite, ako to robila Galanta, robiť obchvat po častiach, či takéto 

riešenie nie je; bavíme sa tu o nejakej časti,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že sme hovorili o štúdii realizovateľnosti, je predpokladom pre realizáciu  

obchvatu vôbec a potom ten obchvat môže mať dve etapy; rozprávali sme sa o tom aj 
s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest; v zásade nie je možné urobiť časť mosta 
bez pripojovačky od Galanty a bez prípojky nad križovatkou medzi Dlhou a Šoporňou; 
toto môže byť jedna etapa, druhá etapa môže byť od tej križovatky medzi Dlhou 
a Šoporňou až na Jatovskú cestu; toto je možné, ale to závisí od toho, kto bude poskytovať 
peniaze a toto nebude ani Slovenská republika; oni posúdia, či sa to má urobiť v dvoch 
etapách, lebo z nášho pohľadu sú to obrovské peniaze, z pohľadu európskych peňazí to až 
tak veľký náklad nie je, len musia byť splnené podmienky; my nemáme ani len toľko 
peňazí, aby sme splnili podmienky, to je celý problém; tu sa nedajú nájsť peniaze na 
štúdiu realizovateľnosti, na výkup pozemkov tak, aby sme s týmto projektom mohli 
normálne predstúpiť do Bruselu ako Slovenská republika, čiže toto je problém; my sa 
snažíme aspoň tie zdroje, ktoré sú predpokladom preto, aby vôbec sa niečo s obchvatom 
stalo, lebo potom predpokladá, že sa zrealizuje; ale tie peniaze nejako z niektorej strany 
pritlačiť a komunikovali sme o tom s Ministerstvom dopravy, ktoré je za to priamo 
zodpovedné, ale aj s Ministerstvom financií, ktoré má vyčleniť tieto prostriedky, no zatiaľ 
ich nevyčlenili a naozaj sa snažíme,  

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- uviedla, že komunikujeme takmer na týždennej báze o tom, ako sa aktuálne vyvíja 

situácia; zatiaľ žiadne novšie informácie nemáme,   
 
Miroslav Gera 
- uviedol, že otázku položil aj na poslednej schôdzi, že čo sa týka zatiaľ technického 

riešenia, čo sa týka kamiónovej dopravy odsunúť to cez Nitru, alebo nejakým spôsobom, 
aby to nešlo cez naše mesto, že by bola nasmerovaná len určená doprava; technicky to 
nevie presne zhodnotiť, preto sa pýta,  
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Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že bolo urobené jedno technické opatrenie v minulosti a to bolo zavedenie mýta 

aj na ceste I/75, ktoré tu predtým nebolo; preto to využívali nákladné autá, lebo tá cesta 
bola zadarmo; využívali to ešte hojnejšie, od zavedenia mýta to síce využívajú menej, ale 
ešte stále je to desať alebo stonásobok toho, čo si predstavujeme my; nevieme urobiť 
žiadne technické opatrenie a najmä s mostom, lebo aj odklonenie dopravy, povedzme, že 
by sme odklonili časť od Vlčian po P. Pázmaňa, ale na moste sa všetky tie autá aj tak 
stretnú,  

 
Miroslav Gera 
- uviedol, že myslel odklonenie dopravy na diaľnicu smerom na Nitru, totálne obídenie 

nášho mesta, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že už skúšal podobrotky pozlotky, všeličo, vypisujeme ministrovi, každému, 

ktorý nastúpi do funkcie, ak bude v prioritách Slovenskej republiky, ak sa nám tam podarí 
pretlačiť, tak sa to stane, dovtedy sa to proste nestane,  

 
Miroslav Gera 
- opýtal sa, že či v spolupráci s veľkými podnikmi, ako je Duslo a.s.,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že požiadal predsedu predstavenstva Dusla a.s., podpredsedu predstavenstva, 

generálneho riaditeľa takisto, aby na každom stretnutí v Bratislave, keď sa nachádzajú 
v nejakej „noblesnejšej“ spoločnosti, aby to tam pertraktovali, že aj oni potrebujú ten 
obchvat; obaja mu to sľúbili, jednoducho fakt robíme všetko, s každým sa o tom radíme; 
je si istý, že obchvat sa stane, pretože z Galanty ďalšie pokračovanie nie je možné, iba 
obchvat Šale; otázka je, že kedy,  

 
Miroslav Gera 
- uviedol, že stále vidí, že veľa miest dostáva dotácie, stavajú sa obchvaty,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že výjazdové zasadnutia vlády vždy poskytujú dotácie pre región; pri poslednom 

zasadnutí vlády v Nitre sme dostali dotáciu na to, aby sme vôbec mohli spustiť prevádzku 
Domova dôchodcov; momentálne cestná infraštruktúra, prebieha jej výstavba len tam, kde 
trvá zmluva; nové zmluvy sa žiadne neuzatvárajú a asi neušlo jeho pozornosti, že 
momentálne najviac tlačenou témou je cesta rýchlostná komunikácia R7 a obchvat 
Bratislavy, takže, až sa dostaneme do tejto skupiny, že obchvat Šale, tak potom sa to 
určite stane, nevie mu dať uspokojivejšiu odpoveď,  

 
Miroslav Gera 
- uviedol, že Duslo a.s. začína stavať novú výrobu, kapacita sa zvýši a to sú všetko veci  

na to, ktoré momentálne ľudia na to nemyslia, ale to všetko behom dvoch rokov začne byť 
a to bude ešte väčší nápor na tú dopravu a na to by malo hlavne myslieť Duslo a.s.,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že komunikujeme o tom aj s Duslom a.s. a naozaj budeme sa snažiť ďalej,  
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Miroslav Gera 
- uviedol, že dostať dotáciu takú, ktorá stojí celý obchvat pomaly, na výrobu, takže otázka 

je, že dostaneme dotáciu na výrobu, ale celá infraštruktúra okolo toho je zabudnutá, to je 
jeho pohľad a najväčší problém,  

 
 
Miloš Rehák 
- opýtal sa, ako to vyzerá s prechodom na Trnoveckej ulici a s tým ostrovčekom na ulici 

Nitrianskej; opýtal sa na výjazd pri Relaxe na Veči z ulice Nivy, tam sa koľkokrát nedá 
vôbec ísť na ulicu Hlavnú, stoja tam autá doslova v križovatke; uviedol, že zase sa strašne 
chodí cez uličky z Trnovca,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že o uličkách z Trnovca už hovoril s náčelníkom mestskej polície, aj tam posiela 

intenzívnejšie hliadky, takže toto tam viac nevieme urobiť, len postaviť tam hliadku 
mestskej polície,  

- ďalej uviedol, že k ostatným otázkam odpovie p. Políček, ale budeme sa stále točiť okolo 
toho obchvatu, pretože to, že sa nedá vyjsť z ulice Nivy je výsledkom toho, že autá stoja 
po Trnovec, vie, čo je tam problém; najprv len „kruháč“ a obchvat, jednoducho takto to je,   

 
Miloš Rehák 
- uviedol, že myslel parkovanie,  
 
Miroslav Políček 
- uviedol, že na Trnoveckej ten navrhovaný prechod namiesto zrušeného máme pripravené 

všetky veci na to, rieši to aj s dopravným inžinierom, má na to iný názor, nakoľko tam 
neúmerne zvyšujú autá rýchlosť; povedal, že chodec môže prekročiť cez cestu kolmo na 
os vozovky a dávať si väčší pozor, ako keby tam bol ten prechod, ale má už prísľub od 
neho, že to odobrí a pôjde to; prakticky do konca roka by sme to vedeli zrealizovať; musí 
to realizovať ale Nitriansky kraj cez Nitru, nakoľko tá cesta nepatrí nám; zrealizovanie 
toho prechodu, stačia tam už len dve značky a vodorovné značenie, osvetlenie tam máme, 
je tam aj prístupový chodník, je to doriešené,  

- ďalej uviedol ohľadom ostrovčekov, ako sa rozprával s p. Demom, zástupcom Slovenskej 
správy ciest, sám nevie, ako to je, zmenil sa im minister po niekoľkých mesiacoch, 
príkazy, čo dostali, sú všetky zrušené a stoja na bode mrazu a možno, ako povedali, začne 
všetko od jari budúceho roka,  

- ďalej uviedol, že výjazd z ulice Nivy na Nitriansku pri Relaxe, autá stoja pri telese 
križovatky, je to pokutovateľné a postihnuteľné dopravnou políciou, ktorá chodí okolo, 
ale nerieši to; možno by pomohol telefonický podnet a museli by to riešiť; prevencia by 
pomohla, samozrejme parkovacích miest je málo, ale my zákazovú značku do tej zákruty 
samozrejme dať nemôžeme,       

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že dnes sú tu aj zástupcovia Policajného zboru, môže im túto záležitosť 

pripomenúť,  
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že chápe, že to sa nedá, hento sa nedá, pretože rozhoduje panstvo tam hore;  

on bol tiež v roku 2010, keď bol ešte aj p. Érsek štátny tajomník, „všetko bude“; navrhol 
by, je to možno trošku zvrhlá vec, ale ak si spomínate, keď sme zaviedli pochod občanov 
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cez prechody, ako sa nám krásne v piatok poobede vyľudnila Šaľa, ako to bolo v rádiách 
kade tade, tak by trebárs skúsil obnoviť tradíciu, dnes štrajkuje kdekto, kadekto, pre 
čokoľvek, nemyslí si, že je to nelegitímne a keď bude kolóna až po Senec, možno sa 
zbadajú, možno nie, ťažko povedať, ale spraviť z toho normálnu tradíciu v piatok od  
14 hodiny do 16:30 a tí, ktorí ste sa toho zúčastnili, alebo si na to pamätáte, tak na moste 
boli dve autá a jeden šesťdesiat centimetrový vozík v piatok,  

 
 
Ing. Róbert Andráši 
- uviedol, že rodičia detí materskej škôlky Družstevná by potrebovali presnejšie informácie, 

ako to bude so sociálnymi zariadeniami, kde bola kontrola od Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva a mesto uviedlo, že bude žiadať o nenávratný finančný 
príspevok (NFP) a keď nebude úspešné, že to opraví z vlastných zdrojov; chceli by 
vedieť, kedy bude spravená táto oprava a či to bude celé na komplet, alebo to bude 
v nejakých etapách, 

- ďalej uviedol, že má otázku od občanov z Bilickej, kde sa opravila a obnovila cesta (ako 
sa vchádza do Šale), tak po pravej strane sa tam objavili značky, ktoré sú zatiaľ zakryté, 
že zákaz vjazdu z jednej aj z druhej strany, tak o týchto značkách by chceli občania 
vedieť, či tam bude zákaz vjazdu, z akého dôvodu a nejako informovať občanov,  

- poďakoval mestu a Mirovi Políčkovi za bezbariérový chodník, spravenie nájazdu na 
chodník na ulici Nešporovej, ako je ulica Čsl. armády a či by sa dalo takto pokračovať 
a spraviť už takéto bezbariérové nájazdy na ulici SNP,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že aby sme sa rozumeli, to nie je Bilická cesta, myslí si, lebo Bilická je v Šali 

ulica a tá je asi o tristo metrov ďalej, potom je to výstavba Bilica; to dopravné riešenie, 
nevie, kam tade občania chodili, lebo predtým to bola cesta vedúca akurát po štreke 
a nemala žiadnu odbočku; je to riešenie, ktoré bolo schválené dopravným inšpektorom; 
zhodou okolností bol pri jednom rokovaní, kde sa to riešilo, takže vie, že to bola daň za to, 
že zaokrúhľujú vlastne tú cestu z tej štvrti Bilická, kde sú vlastne dva výjazdy 
momentálne tak, aby tie vozidlá mohli chodiť do kruhu,  

 
Ing. Róbert Andráši 
- uviedol, že nebudú teda môcť chodiť tí, čo tam bývajú, cez tú ulicu,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že tam ešte nikto nebýva a nikdy sa tade nechodilo, lebo tam bola jediná spojnica, 

prašná cesta k doktorovi Hikkelovi k jeho domu, ale tadiaľ nikto nemal doteraz čo chodiť 
a teraz im to bude chýbať; bude to zrejme takto, lebo dopravný inžinier trval na tom, že 
neotvorí výjazd na Galantskú cestu I/75, ani zjazd odtiaľ,  

- ďalej uviedol, že dve zvyšné otázky boli nájazdy, určite sa budeme snažiť spraviť nejaké 
aj v budúcnosti;  

- tretia otázka bola ku škôlke, riešil to aj s p. poslancom Rehákom, ktorý sa dožadoval toho, 
aby sa tam zvýšil rozpočet, no toto treba riešiť pri rozpočte a potom to bude; tento rok si 
nie je istý, či sa to ešte udeje, ale v rozpočte už na to myslené je, otázka je, či peniaze 
v rozpočte v tejto chvíli, ale myslí si, že dbá sa na všetko tak, aby boli aj rodičia spokojní, 
určite sa tam tá oprava udeje,  
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Ing. Vladimír Vicena 
- uviedol, že predošlí rečníci čiastočne vystihli jeho otázku, takže to skráti; jeden deň si 

privstal o ôsmej ráno, 14.09.2016 a postavil sa na odbočku z Trnoveckej (prezentácia 
fotografií) a urobil si malú štatistiku, je to veľmi nudná prezentácia, sú tam len fotografie 
odbáčajúcich áut, je tam čas a vidieť, že fotil jedno auto za druhým a zistil, že za hodinu 
napočítal 118 osobných áut, 26 úžitkových áut a nula policajných hliadok a odbočilo 
každé piate osobné auto, našťastie neodbočil ani jeden kamión a to, že tam stál, spôsobilo 
to, že neodbočil každý druhý, lebo mnohí si tak pribrzdili a pozerali, či tam je nejaká 
hliadka, alebo nie je a keď tam nič nezbadali, tak vošli, ale niektorí zbadali jeho 
s fotoaparátom, tak potom pokračovali ďalej; len toľko chce povedať, že to je masívna 
premávka, ktorá chodí cez miestne komunikácie, čo spôsobuje nielen to, že sa 
poškodzujú, lebo tá Dózsova ulica, ktorá je celá prepadnutá sa postupne kazí, takže 
namiesto toho, aby sa poškodzovala štátna komunikácia, tak sa poškodzuje miestna 
komunikácia, nielen jedna, ale ulice Trnovecká, Dózsová, Gorkého, Komenského, na 
novo urobená Hollého, celé sídlisko, lebo tie autá jazdia rýchlo, lebo sú to väčšinou 
obchodní cestujúci, ktorí sa rýchlo potrebujú dostať z Nových Zámkov do Bratislavy 
(väčšinou to boli Novozámčania a Nitrania), tí potrebujú ísť rýchlo, nemajú ani 
rezidenčné karty, nikoho z nich teda nepoznal z videnia; ohrozujú chodcov a cyklistov, 
bojí sa deti posielať po tej ulici ráno do školy, lebo tam tí jazdia ako blázni; hlukom 
obťažujú obyvateľov priľahlých domov, ktorí majú otvorené okná a niektorých zobudia už 
o ôsmej a potom je dôležitý faktor, že znižujú rešpekt ľudí, ktorí dodržujú dopravné 
značenie; keď vidí, že nie je problém odbočovať na zákaze odbočenia, tak potom si povie, 
že ani on snáď nemusí dodržovať iné dopravné značenie niekde inde; podľa jeho názoru 
by pomohlo to, čo p. primátor spomenul, že častejšie hliadky, ale to si zase vyžaduje, že 
tie hliadky potom nebudú na prechodoch pre chodcov strážiť deti, ale keďže tu máme 
dnes aj zástupcov Policajného zboru, tak oni radi a často využívajú inštitút objektívnej 
zodpovednosti, že si ma nafotia aj s mojou značkou a pošlú mi domov nejaký ten list, 
takže taká kamera, ktorú by umiestnili sem na tú odbočku by podľa neho nebola až taká 
drahá a ušetrilo by nám to prostriedky na to, aby sme posielali mestskú políciu stáť 
a vyberať pokuty na zákazy odbočenia,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nie sú tu zástupcovia Policajného zboru, ale oni tu budú, tak poprosil, aby im 

to potom tlmočil; samozrejme, čo sa týka mestskej polície, tam nemáme problém, 
možno, že nie v čase od ôsmej, lebo naozaj strážia prechody, každý kto má ruky a nohy 
odchádza na prechody, ale potom, keď sa z prechodov vráti, čo je niekedy o štvrť na 
deväť, tak určite budú vypravené pravidelnejšie hliadky, aby na to dozerali,  

 
 
Ing. Gabriela Lacková 
- opýtala sa a tlmočila otázku občanov, či by v budúcnosti v nemocničnom parku mohla byť 

v zadnej časti urobená relaxačná zóna pre dospelých a seniorov, lebo vlastne vytvorením 
detského ihriska tam nastal trošku ruch, takže či by sa mohlo pamätať na to, že tam 
pokračovať s lavičkami a košmi (v oblasti dialýzy),  

- uviedla, že by mala požiadavku, viackrát posielať hliadky polície do tohto parku, lebo 
dochádza tam k demolácii tohto mobiliáru,     

- ďalej uviedla, že aby sa zvážilo pri vyberaní vtákov vyberať také druhy, ktoré nevydávajú  
škrekľavé zvuky, lebo je to pomerne blízko činžiakov,   

- ďalej uviedla, že v šalianskom cintoríne sa opakujú krádeže predmetov a to hlavne takých 
drahších vecí, ľudia nosia na hroby všelijaké predmety, ale naozaj sa sťažujú a má tlmočiť 
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otázku, či by nebolo možné tam posielať hliadky, alebo zriadiť tam nejakého strážnika, 
alebo nejako to vyriešiť,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že už sme to riešili, kamerový systém sa tam nedá dať, lebo je tam toľko zelene, 

že kamera nedovidí nikam, ale tie hliadky sú už v riešení; tento problém sa už rieši, lebo 
sa na nás obrátili aj ľudia z verejnosti,  

 
Ing. Gabriela Lacková 
- ďalej sa opýtala, či vo vnútrobloku sídliska pri „Angličáku“ by mohla byť doplnená 

skupinka ihličnanov náhradou za vyrúbané stromy; má aj súhlas od projektanta, že je to 
oprávnená požiadavka, teda, či by to bolo možné ešte tento rok,  

- ďalej sa opýtala na jej predchádzajúce interpelácie ohľadne preloženia črepníkov pri 
Večierke, pri novej čajovni, čo vznikla, lebo ľudia si tam vytvárajú nový chodník, takže 
nevie, kde je problém, 

- ďalej sa opýtala na osvetlenie na Hviezdoslavovej, či teda bude tento rok, bola 
požadovaná lampa; p. Políček sľúbil, že v druhej etape to bude zrealizované,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že v tretej etape; tretia etapa je rekonštrukcia verejného osvetlenia, prebieha teraz 

verejné obstarávanie, takže tam, ak bude skončené, je to zahrnuté do toho, určite je tam aj 
lampa na Hviezdoslavovej ulici,  

 
Miroslav Políček 
- uviedol, že jedna lampa na spomínanej ulici sa už dopĺňala v tomto roku, druhá lampa je 

zahrnutá v tretej etape,  
 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že tak sme to vyriešili ešte v predstihu, ale boli zaradené všetky požiadavky 

poslancov do tretej etapy tak, ako boli požadované; stojedenásť svetelných bodov sa bude 
budovať navyše oproti tomu, čo je dnes v Šali; každý, čo poslal návrhy, sme sa snažili ich 
čo najviac zohľadniť, 

- ďalej uviedol, že čo sa týka vtákov, budeme sa snažiť vybrať nejaký nemý druh a čo sa 
týka relaxačnej zóny, naďalej budeme pokračovať v tom parku s tým, aby sme ho 
dotvorili, toto bolo také, čo sme dokázali doteraz vytvoriť, ale samozrejme aj lavičky v tej 
zadnej časti, lebo však my máme 1,9 hektára výmeru, ak ho pamäť neklame, máme aj tú 
zadnú časť až ku dialýze, takže budeme sa snažiť o to, aby aj tam bolo také spokojnejšie 
miesto; pôjde tam ešte aj zeleň; tie ihličnany poprosil, aby riešila s Ing. Braníkovou,  

 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že by chcela ešte pochváliť za výber detských prvkov, že ozaj jej tlmočia ľudia, 

že ich námaha nebola zbytočná, ozaj sú kvalitné, švédske, vydržia, takže veľmi radi tam 
chodia,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že si všimol, že je tam celkom pohyb a myslí si, že s tými zvieratkami a s ďalšími 

prvkami tam ožije ten park tak, ako má; z našej strany nič nebráni výsadbe ihličnanov, ak 
vieš, vyrieš si to s Ing.  Braníkovou, podľa nejakého logického plánu, aby sme za päť 
rokov nemali problém, že musíme nejaký strom vyrúbať,     
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Róbert Tölgyesi 
- uviedol, že by chcel poďakovať mestskému úradu za veľmi dobre prevedenú akciu vínnej 

súťaže, pretože ohlasy boli na to veľmi dobré; zároveň by sa chcel opýtať, či mesto 
neuvažuje kúpiť nejaký ten stan, alebo niečo také väčšie, na prekrytie viacerých osôb, 
lebo žiaľbohu začalo pršať,  

- ďalej sa opýtal, že či by sa dalo niečo spraviť pod mostom na Mostovej ulici, pretože bolo 
tam aj prepadnutie, že či sa tam nedá stiahnuť nejaké osvetlenie z mosta, poprípade nejaký 
kamerový systém, lebo dosť sa ľudia sťažujú aj na tých bezdomovcov, aj na všelijaké 
partie,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že stan bol zaradený do rozpočtu mestského kultúrneho strediska už vlani; žiaľ 

pre neskutočne finančnú náročnosť sme od toho proste upustili a požičali sme si taký stan 
na kultúrne podujatia; na toto víno sme nepožičiavali stan, rozložili sme menšie stany, 
ktoré sme si dokázali zabezpečiť za veľmi priaznivých finančných podmienok, ale do 
budúcnosti jednoznačne uvažujeme, 

- doplnil, že teraz bol v Maďarsku na podujatí, kde mali stan, do ktorého sa zmestilo 
pódium aj s divákmi, tak uvažujeme o niečom takomto väčšom; náklady sa pohybujú 
niekde na úrovni 30 – 40 tisíc Eur; je to drahá vec, ale zase celkom vydrží a v takomto 
meste sa to uživí; budeme o tom uvažovať určite pri zaraďovaní do rozpočtu, 

 
Miroslav Políček 
- uviedol, že momentálne pod cestným mostom zhruba od tej časti od Mostovej smerom 

k Bille spevňujeme chodník vychodený od ľudí; je to jednoduchý chodník, ktorý bude 
slúžiť občanom, aby sa nešpinili od blata, nemôže to byť nejaký pevný chodník, bude to 
urobené z makadamu, na vrchu bude jemný makadam, bude to spevnené suchým 
betónom, bude to ako kvázi chodník a pri ňom je v tejto etape navrhnutá už aj LED lampa, 
čo bude už v tej tretej etape; chodník bude možno v priebehu týždňa dokončený, bude 
slúžiť občanom, ktorý si to tade skracovali a lampa bude začiatkom budúceho roka, je tam 
novo navrhnutá inštalovaná lampa, takže zvýši sa tam aj bezpečnosť a chodci, ktorí si to 
tade skracovali, budú mať tú cestu oveľa lepšiu; nemôžeme tam robiť nejaké veľké 
stavby, nakoľko je to teleso cestného mosta a jeho okolie a bolo mu povedané od cestárov, 
že keď to tam urobíme jednoduchým štýlom, bude to vyhovovať, bude to dobré; nebude to 
nejaký super chodník, ale myslí si, že bude postačovať, lepšie ako doteraz, plus tá lampa 
tam bude tiež,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že na minulom mestskom zastupiteľstve sľúbil, že sa vráti k téme minulej 

interpelácie p. poslanca Varsányiho ohľadne chodníka na Dolnej ulici, že sa k tomu 
v septembri vrátime, keď budú práce ukončené; bol sa tam aj vtedy pozrieť, tiež nebol 
nadšený z toho stavu, bol sa tam pozrieť aj teraz a ten stav je ďaleko lepší, zarezali sa tie 
kraje, chodník z hľadiska funkčného jednoducho spĺňa to, čo potrebujeme; áno, sú aj 
elegantnejšie riešenia za úplne iné peniaze, ale z hľadiska toho, čo je tam treba, aby ľudia 
nezakopávali, aby tam nestála voda, aby sa normálne dokázali prepravovať, chodník 
absolútne postačuje; zeleň tam zarástla k tým krajom a myslí si, že je to v poriadku; chcel 
len informovať, lebo minule to sľúbil, že sa k tomu vrátime po niekoľkých mesiacoch. 
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ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY  
 
1. Ústna informácia o stave bezpečnosti v meste a v okrese Šaľa - bod číslo A 1/7/2016 
Predložil mjr. Ing. Zsolt Mészáros, riaditeľ Obvodného oddelenia PZ v Šali;  
pplk. Mgr. Roman Révay, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Šali  
 
mjr. Ing. Zsolt Mészáros 
- uviedol, že samotné mesto Šaľa je špecifikum v rámci Policajného zboru, lebo sa jedná 

o sledované mesto; to znamená, že je transferné blízko hlavnému mestu, blízko 
k hraniciam a blízko k ďalším krajským mestám s výskytom rôznych skupín, ľudí, ciest 
a väčších strategických podnikov, takže bude hovoriť o meste Šaľa ako o sledovanom 
meste; ďalej uviedol, že v sledovanom meste (ku ktorému patrí aj Dlhá nad Váhom, 
Kráľová nad Váhom, Diakovce) bolo spáchaných 162 skutkov (čo je 30,86 % spáchaných 
trestných činov na území Obvodného oddelenia PZ Šaľa), z ktorých 106 skutkov bolo 
objasnených, čo činí 65,43 % objasnenosti; to znamená, že sme na vynikajúcom mieste, 
čo sa týka objasnenosti; z tohto počtu bolo 50 skutkov spáchaných na ulici, kde bolo 
objasnených 28 skutkov; sú ďalšie ukazovatele, ktoré sú sledované v tomto rozsahu, 
napríklad v ktorom dni v týždni bol spáchaný skutok, v akom časovom rozmedzí; pre 
zaujímavosť uviedol, že v pondelok a v piatok majú zaznamenaných najviac trestných 
činov na území mesta Šaľa, z toho v rozmedzí od 14.00 hod do 22.00 hod. majú 
zaznamenaných 12 skutkov a najviac skutkov bolo spáchaných od 22.00 hod do 14.00 
hod.,  

- ďalej uviedol, že v období od 01. 01. 2015 do 31. 08. 2015 bolo zaznamenaných 189 
trestných činov a skutkov; oproti tomu v roku 2016 bolo zaznamenaných 162 trestných 
činov, takže o 27 skutkov menej; v roku 2016 bolo objasnených 106 trestných činov 
a v roku 2015 bolo objasnených 109 trestných činov, rozdiel je mínus tri; oproti vlaňajšku 
sme na tom percentuálne lepšie o 7,76 %; zo všetkých trestných činov to je objasnenosť 
65,43 %; tieto ukazovatele, hodnotiace kritériá, nás dávali až na historické prvé miesto 
v kraji a keď to bude pokračovať a budeme mať k tomu aj príslušný genetický materiál, 
teda policajtov v normálnom počte, tak to bude vyzerať ešte lepšie a tieto výsledky budú 
ešte reprezentatívnejšie,  

- ďalej uviedol, že oznamovacia povinnosť je zo strany usporiadateľov väčších 
zhromaždení občanov dodržiavaná a na Obvodné oddelenie PZ je prenášaná buď 
zástupcami  jednotlivých  obecných úradov a mestským úradom, resp. obecnými 
políciami a mestskou políciou; k väčším zhromaždeniam občanov dochádza najmä na 
území mesta Šaľa, kde na zabezpečení pokoja a verejného poriadku participuje OO PZ 
v Šali spoločne s Mestskou políciou Šaľa, s ktorou má až nadštandardnú spoluprácu; za 
hodnotené obdobie bolo na OO PZ písomne oznámených päť kultúrnych podujatí, jedno 
zhromaždenie občanov (bez narušenia verejného poriadku) a dve športové podujatia;  
na kultúrne podujatia ako aj na zhromaždenie občanov bol posilnený výkon služby 
o pomocnú výjazdovú hliadku, bezpečnostné opatrenia z hľadiska vyhodnotenej 
bezpečnostnej situácie nebolo potrebné plánovať; pri podujatiach väčšieho rozsahu  
OO PZ Šaľa žiada cestou OR PZ Šaľa o posilnenie výkonu služby inými súčasťami resp. 
Mestskou políciou v Šali; na území OO PZ Šaľa nebolo zaznamenané hromadné narušenie 
verejného poriadku a ani iný negatívny jav, ktorý by mal nepriaznivé alebo dlhotrvajúce 
následky; spoluprácu medzi OO PZ Šaľa a Mestským úradom Šaľa a so samosprávami 
obcí v služobnom obvode možno hodnotiť ako veľmi dobrú, ktorá spočíva najmä  hlavne 
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pri zabezpečení verejného poriadku v meste ako i pri plánovaní kultúrnych  
a spoločenských podujatí; mestský úrad ako i samosprávy sú ochotné promptne a bez 
meškania riešiť aj telefonické požiadavky OO PZ Šaľa; je vytvorený dobrý osobný 
kontakt s  predstaviteľmi mesta a obcí, ktorý spočíva v priebežných výmenách informácií 
hlavne o riešení problémov na úseku verejného poriadku a kriminality, 

- ďalej uviedol, že z hľadiska nápadu evidovaných priestupkov v denníku priestupkových 
spisov za obdobie od 01. 01. 2016 do 31. 08. 2016 v porovnaní s tým istým obdobím roku 
2015, došlo k zníženiu nápadu priestupkov o 39 priestupkov; zároveň ale došlo  
k zvýšeniu objasňovania priestupkov o 2,35 % na celkovú objasnenosť priestupkov  
60,72 %; predmetný jav môžeme pripísať najmä kvalitnej prevenčnej činnosti, či už zo 
strany OO PZ Šaľa alebo Mestskej polície Šaľa; odzrkadľuje sa tu aj dobrá spolupráca 
a môžeme byť na to právom hrdí,  

- ďalej uviedol, že najväčší problém na OO PZ Šaľa je zaznamenávaný pri objasňovaní 
majetkových priestupkov; problematike majetkových priestupkov sa venuje náležitá až 
zvýšená pozornosť, z dôvodu, že sa jedná o priestupky, ktoré občania vnímajú veľmi  
citlivo; u týchto priestupkov prevládajú krádeže tašiek (hlavne v nákupných strediskách); 
tieto krádeže sú krásne objasňované z hľadiska toho, že bezpečnostný kamerový systém 
v obchodných reťazcoch funguje, majú svoje SBS-ky, všetko nám oznamujú a riešime to 
promptne; tieto skutky sú zaznamenané v poslednej dobe aj zo strany tu zamestnaných 
cudzincov (občanov Srbska, Rumunska, Maďarska), ktorí sa legálne zdržiavajú na území 
mesta ale aj v priľahlých obciach; títo cudzinci sú zamestnaní prostredníctvom rôznych 
spoločností a personálnych agentúr (napr. Largo); v dvoch prípadoch to boli výtržnosti, 
ktoré sme ihneď riešili povereným príslušníkom riadne v zmysle trestného poriadku; tieto 
veci boli zadokumentované a dokonca v oboch prípadoch bolo rozhodnuté súdom 
právoplatne tak, že títo cudzinci boli vyhostení z územia Slovenskej republiky, 

- ďalej uviedol, že netreba biť na poplach, že tu máme cudzincov; evidujeme ich cca 300 na 
území mesta Šaľa, či už v ubytovni Largo, alebo v rôznych súkromných ubytovacích  
priestoroch; jedná sa o pomerne silnú komunitu ľudí, držia sa pokope a robia šarapatu 
v meste; v celosti tento problém nemusíme vnímať ako alarmujúci; tie skutky, ktoré boli 
zaznamenané, je veľmi malé percento zo skutkov z celkového percenta zaznamenaných 
trestných činov; sú samozrejme monitorovaní a sledovaní aj v spolupráci s cudzineckou 
políciou a v prípade spáchania deliktu alebo protiprávneho činu pristúpime k totožnosti 
týchto ľudí, 

- ďalej uviedol, že v tomto roku zaznamenalo naše obvodné oddelenie spolu 1 670 
priestupkov, čo je o 72 skutkov menej, ako v roku 2015; čo sa týka objasnenosti 
priestupkov v roku 2016, máme spolu v percentách 90,9 % objasnených priestupkov 
vrátane dopravných priestupkov, 

- ďalej uviedol, že čo sa týka personálneho zabezpečenia OO PZ Šaľa, má 38 policajtov, 
z čoho k dispozícii má niekedy len cez 30, takže niekedy je problém postaviť dve hliadky 
či už cez deň alebo v noci;  

- zopakoval, že spoluprácu medzi OO PZ Šaľa a mestskou a obecnými políciami možno 
hodnotiť ako veľmi dobrú, ktorá spočíva tiež hlavne pri zabezpečení kultúrno-
spoločenských a športových podujatí, ale aj v rámci riešení ostatných úloh Policajného 
zboru, 

 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že vývoj trestnej činnosti v služobnom obvode Okresného riaditeľstva PZ v Šali 

z pohľadu nápadu trestnej činnosti možno hodnotiť pozitívne; v hodnotenom období  
(od 1. januára do 31. augusta 2016) bol zaznamenaný pokles trestnej činnosti v porovnaní 
s rovnakým obdobím minulého roka; z dôvodu zníženia nápadu a zvýšenia objasnenosti, 
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najmä krádeží vlámaním a lúpeží, bol v nočných hodinách vykonávaný zvýšený výkon 
služby policajtov operatívneho oddelenia OKP v súčinnosti s hliadkami OO PZ a taktiež  
mesačne boli vykonávané  policajné akcie so zameraním na kontrolu osádok a VIN 
vozidiel vyššej triedy; výkon služby bol sústredený najmä na miesta, kde v minulosti 
dochádzalo k uvedeným druhom trestnej činnosti, 

- ďalej uviedol, že najviac sledovaným vybraným ukazovateľom je násilná kriminalita; 
celkovo bolo na úseku násilnej kriminality zistených 39 trestných činov, čo je 
o 11 prípadov viac ako v rovnakom období v roku 2015; objasnených bolo 32 prípadov 
a ďalšie 2 prípady boli objasnené dodatočne; objasnenosť je 82,05 %, čo je takmer totožné 
(82,14 %) ako v roku 2015, 

- ďalej uviedol, že na úseku násilnej kriminality sme mali tento rok v katastri obce Vlčany  
jeden obzvlášť závažný prípad dvojnásobnej vraždy, ktoré by sme si v minulosti takéto 
prípady riešili sami, teraz je príslušnosť určená krajským štruktúram, tak sme prípad 
odovzdali Národnej kriminálnej agentúre, ktorá si ho na mieste prevzala a riešila tento 
prípad; páchateľ bol na mieste hliadkou Obvodného oddelenia Vlčany zadržaný a na 
mieste zatknutý, takže táto hliadka bola mimoriadne povýšená do vyšších hodností, 

- ďalej uviedol, že sme mali štyri prípady lúpežných prepadnutí, ktoré boli objasnené; 
v mravnostnej kriminalite sme mali zaznamenaný jeden prípad, tento doposiaľ ešte 
objasnený nie je, pracuje na tom operatíva našej kriminálky, takže čakáme, kým prídu 
s relevantným výsledkom; na úseku majetkovej kriminality bol nápad 106 prípadov čo je 
o 29 menej ako v roku 2015; objasnených bolo 54, čo je o 20 menej ako v roku 2015; 
objasnenosť prestavuje 50,94%, čo je o 3,87% menej  ako v roku 2015; tu je možno 
vyzdvihnúť prácu policajtov operatívneho oddelenia OKP v súčinnosti s vyšetrovateľmi 
OKP, nakoľko sa podarilo objasniť viaceré prípady krádeží vlámaním či krádeží 
spojených s porušovaním domovej slobody,  

- ďalej uviedol, že krádeže vlámaním – nápad 14, čo je o 14 menej ako v roku 2015; 
objasnené boli 4 prípady, objasnenosť je na úrovni 28,57 %, čo je o 3,57 % viac ako 
v roku 2015; krádeže vlámaním do bytov – v tejto oblasti došlo k výraznému zlepšeniu, 
nakoľko nápad bol 6, čo je o 1 menej ako v roku 2015, avšak objasnené boli 3 prípady, čo 
predstavuje 50% objasnenosť, čo je o 21,43% viac ako v roku 2015; krádeže motorových 
vozidiel - bolo zaznamenaných 8 prípadov, čo je o 4 menej ako v roku 2015; objasnené 
boli 3, čo je o 3 menej ako v roku 2015; objasnenosť je na úrovni 37,50%, čo je  
o 12,50% menej ako v roku 2015,      

- ďalej uviedol, že v hodnotenom období nebol zaznamenaný prípad s prvkami extrémizmu; 
v drogovej trestnej činnosti bolo policajtmi OKP v Šali realizovaných 5 prípadov; uličnú 
trestnú činnosť spomínal p. riaditeľ, k tomu sa nebude vracať, 

- ďalej uviedol ohľadom vyšetrovania a skráteného vyšetrovania, že majú štandardné 
výsledky ako aj ostatné okresné riaditeľstvá, s jednou výnimkou, že prokuratúru máme 
v inom kraji a v inom okresnom meste, ako by mala spadať do našej územnej pôsobnosti, 

- ďalej ohľadom zabezpečenia verejného poriadku už taktiež spomínal p. riaditeľ; doplnil, 
že nezaznamenali žiadny prípad závažnej trestnej činnosti ani počas dní obce, ani iných 
kultúrnych a športových podujatí, 

- ďalej ohľadom práce vo vylúčených skupinách uviedol, že v služobnom obvode OR PZ 
Šaľa spolu evidujeme 31 sociálne vylúčených skupín v počte spolu 2053 osôb; podľa 
zistení cez jednotlivé obecné úrady percentuálny podiel neprispôsobivých občanov sa 
pohybuje okolo 10 % z celkového počtu obyvateľov; za sledované obdobie nedošlo 
v týchto skupinách k výrazným konfliktom, hromadnému narušeniu verejného priadku 
alebo inému závažnému protiprávnemu konaniu; problémy sú zaznamenávané najmä 
v obci Diakovce a veľká koncentrácia sociálne vylúčených skupín z radov rómskej 
komunity je aj v obci Selice, 
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- ďalej uviedol, že hlavným dôležitým sledovaným ukazovateľom je dohľad nad 
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky; za obdobie 8 mesiacov v roku 2016 došlo 
k 31 dopravným nehodám (- 16 ako v roku 2015), pri ktorých bola 1 osoba usmrtená, 
1 osoba ťažko zranená (- 3 ako v roku 2015) a 14 ľahko zranených osôb (-17 ako v roku 
2015); v týchto nehodových úsekoch môžete často vidieť naše vozidlá, ktoré tam merajú 
rýchlosť; veľmi svedomite sledujeme nehodovosť na cestách ako jeden z mála okresov; 
v minulom roku sme mali nula usmrtených osôb pri dopravných nehodách; prieťah cesty 
I/75 je veľmi komplikovaný; pokúšali sme sa to riešiť už aj my po vlastne línii a kruhový 
objazd vo Veči pri Tescu nám strašne spomaľuje dopravu; máme za to, že je to jeho 
malým priemerom s tým, že keď tam aj vchádza kamión, musí to mať voľné; pokiaľ nemá 
voľnú cestu, on sa nepohne, tým sa tie doby prejazdu strašne naťahujú a kým ten 
kamionista otočí náves, trvá to strašne dlho, 

- ďalej uviedol ohľadne personálneho zabezpečenia; naše okresné riaditeľstvo patrí medzi 
tie menšie, asi polovicou toho, čo majú Nové Zámky alebo Levice, ale snažíme sa robiť to 
čo najlepšie, snažíme sa, aby bola bezpečnosť v meste a v priľahlých obciach 
zabezpečená, dodržaná, aby bola plynulosť cestnej premávky tak isto zabezpečená, aby 
nám ľudia nezomierali pri dopravných nehodách atď., 

- ďalej uviedol ohľadom problematiky týkajúcej sa zahraničných turistov (najmä Srbov, 
Bulharov, Rumunov), ktorí sú zamestnaní v Samsungu alebo v našich kórejských 
fabrikách na území okresu a prišiel s otázkou na zasadnutí, či majú podobné problémy 
s touto časťou obyvateľstva aj ostatní riaditelia okresných riaditeľstiev; majú to tam trošku 
vážnejšie, majú nielen drobné krádeže, ale aj lúpežné prepadnutia zo strany tých občanov 
inej národnosti; mali už nejaké prípady, ktoré majú z časti vyriešené, niekedy kvôli 
sťaženej identite, nakoľko ubytovatelia nemajú povinnosť robiť obrazové záznamy ich 
pasu; mali sme aj vyvolané stretnutie so zástupcom  riaditeľa Úradu hraničnej 
a cudzineckej polície, pod ktoré patrí aj naše okresné riaditeľstvo s pôsobnosťou 
v Nových Zámkoch a dohodli sme si určité postupy, ako budeme postupovať v rámci 
zistených prevažne násilných trestných činoch; dúfa, že u nás k závažným trestným činom 
nepríde a ak by aj prišlo, určite to budeme hneď v zárodku riešiť; zatiaľ robíme 
monitoring a všímame si týchto Srbských spoluobčanov,    

 
Diskusia: 
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.  
- uviedla, že obaja použili v jednej vete turistické víza a aj zárobkovú činnosť; spomínali 

ste, že spolupracujete s cudzineckou políciou; poprosila ich, aby jej vysvetlili, že 
turistickými vízami sa preukazujú v prípade, že ich kontaktuje cudzinecká polícia, vy 
a následne, ak vám ukážu turistické víza a povedia, že prišli za účelom práce, či 
kontaktujete aj inšpektorát práce, 

 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že zatiaľ nebol dôvod na kontaktovanie inšpektorátu práce; boli sme upozornení 

zástupcom Úradu hraničnej a cudzineckej polície (ÚHCP), že oni vykonávajú monitoring, 
nemáme do toho nejakým spôsobom výraznejšie zasahovať, pokiaľ sa nekoná nejaký 
trestný čin, nie je zjavný, zdokumentovaný; snažíme sa urobiť si vlastný monitoring 
a podchytiť všetkých cudzincov, ktorí sú v týchto ubytovniach; oni majú tiež svoje 
postupy; sú takisto policajný orgán, ale pracujú možno trošku inak ako naše zložky, ale 
samozrejme im pomáhame v tom, že ak máme možnosť zmonitorovať tak minimálne 
možno týmto spôsobom vstupujú do rokovaní s tými prevádzkovateľmi ubytovacích 
zariadení a práve na tej báze, aby im nejakým spôsobom urobili obrazové ... (nedokončená 
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veta), aby sme sa nedostali do konfliktu so zákonom, musíme ísť len v rámci zákonností, 
takže, ak nič neurobia a možno, že títo ubytovatelia nemajú povinnosť, ale urobia niečo 
nad rámec, že im teda odfotia tú stránku z toho pasu a budeme vedieť, ako tí ľudia 
vyzerajú pri ďalších protiprávnych deliktoch, tak to máme omnoho jednoduchšie v rámci 
nášho operatívneho oddelenia,  

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- odporučila im, keďže spomínali, že majú trochu obmedzené možnosti pri obrazových 

záznamoch a teda v spolupráci s ubytovateľmi týchto ľudí, keďže máte tú vedomosť, že sú 
tu za účelom zárobkovej činnosti, čo rozhodne nie je totožné s turistickými vízami 
a aktivitami turistov, tak na súčinnosť prizvať aj regionálne príslušný inšpektorát práce, 
ktorý by doniesol možno viac svetla do vecí,  

 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že určite pristúpime k tomu, že opätovne vyvoláme stretnutie s riaditeľom, alebo 

zástupcom ÚHCP s tým, že nastolíme túto vec; oni sami nám hovorili, že prichádzajú 
k nám na turistické víza, angažujú ich určité agentúry na tri mesiace, potom sa vrátia do 
vlasti a môžu opätovne pod inou agentúrou a ďalšími turistickými vízami pracovať 
kdekoľvek v Európskej únii,  

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že by chcel poďakovať p. Révayovi a p. Mészárosovi, že nás ubezpečili o stave 

bezpečnosti z okresu a mesta; trošku ho zarazilo, ako p. Mészáros nonšalantne prešiel 
témou migrácia; netreba sa báť migrantov, máme ich tu len tristo; my máme alarmujúce 
správy, že tu budú stovky, tisícky; opýtal sa, čo budeme potom robiť, či nás potom prejde 
úsmev, lebo sú tu také správy, že sem príde tisícka migrantov a to ešte nie z únie, 

- ďalej uviedol, že ako ste to spomínali s tým pasom, veď keď idete ako turista do 
Chorvátska, ubytujete sa v priváte, prvé čo je, že vám zoberú pas, opíšu si číslo pasu; 
opýtal sa, ako je možné, že tuto to nikto neregistruje, že príde Číňan, Vietnamec 
a pohybuje sa tu,  

 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- myslí si, že k registrácii prichádza, registrujú ich, len nemajú zákonnú povinnosť si robiť 

obrazové záznamy zovňajšku ich tváre; zapíšu si ich nacionálie, vedia, že tam majú takú 
osobu ubytovanú, ale my nevieme potom stotožniť v ďalšom; preto sme len poprosili, je 
to na ich dobrovoľnosti, ak nám to v ďalšom vedia poskytnúť, aby sme vedeli, koho tu 
vlastne máme a keď sa niečo udeje v meste, tak máme ľahší spôsob dokumentovania 
alebo odhaľovania trestnej činnosti s naviazaním konkrétneho páchateľa, keď sa 
dostaneme k jeho obrazovej podobe,  

 
Miloš Rehák  
- opýtal sa, či by sem tam nemohli hliadky chodiť aj ako je Relax, lebo v tej križovatke sa 

stojí stále,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- upresnil, že je to vo Veči, ako je križovatka na uliciach Nivy a Nitrianska, 
 
Miloš Rehák 
- uviedol, že keď sa mýli, nech ho opravia, ale 25 metrov by mali byť autá od prechodu,  
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pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že vie, že problém parkovania v Šali-Veči je veľmi pálčivý, je to neriešiteľný 

problém; bolo by to na vyvolanie stretnutia s predstaviteľmi mesta, ako ďalej postupovať; 
samozrejme, my môžeme sankcionovať tých, ktorý sa dopúšťajú protiprávneho konania, 
že stoja pred križovatkou, alebo v určitej vzdialenosti; máme skôr zameranie na 
dopúšťanie sa závažných dopravných priestupkov, u nás na doprave máme troch 
funkčných „cédehákov“, ktorým vypomáhajú policajti z oddelenia dopravných nehôd vo 
výkonnej službe, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- doplnil, že CDH je cestná dopravná hliadka, 
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že momentálne tam máme troch policajtov, tabuľkový stav je štyri, toto budeme 

dopĺňať až po opatreniach, ktoré plníme v rámci SK PRES v rámci tohto roku, v rámci 
predsedníctva EÚ, takže poriadková polícia v tom participuje v čo najväčšom meradle; 
samozrejme máme problémy aj v našom teritóriu po dopravnej línii, toto je jeden z nich; 
treba možno hľadať riešenia a vyvolať stretnutie, že kam ich poslať potom parkovať, lebo 
to je asi ďalší nadväzný problém na to; môžeme sa na to zamerať, ale zameranie ich 
dopravnej polície je na závažné porušenie dopravných predpisov, je to meranie rýchlosti 
na nehodových úsekoch, ktoré už spomínal, kde mali smrteľné dopravné nehody,  

 
Miloš Rehák  
- uviedol, že by možno stačilo, keby sa tam dala tá zebrička, že tam nemôžu stáť, možno by 

to pomohlo,  
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že by sme možno niekomu pripomenuli, že tie metre, ktoré sú, musí zákonne 

dodržať,   
 
Miloš Rehák  
- uviedol, že tých 25 metrov nevie, či je,  
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že aj to by bolo jedno z riešení, s p. Políčkom sa na tom môžeme dohodnúť, alebo 

s našim dopravným inžinierom a vyvolať stretnutie tam v tejto oblasti; zopakoval, že sa 
môžeme zamerať aj na túto činnosť, ale prioritne riešime tie závažné porušenia a to je 
priorita našej dopravnej polície,  

 
Mgr. Július Morávek 
- (nefunkčnosť hlasového zariadenia), 
- uviedol, že by sa mali zamerať na viaceré problémy v meste, napríklad nočné preteky 

motoristov na uliciach SNP, Štúrovej, Kráľovskej, Vlčanskej, cez most, rútia sa medzi 
pruhmi; ďalej na jazdu cyklistov po chodníkoch a pešej zóne; chodci prechádzajú mimo 
prechodov; nerešpektovanie dopravných značení (platí pre automobily), 

- ďalej uviedol, že by sa mali zamerať aj na vandalizmus a poškodzovanie verejného 
majetku na cintoríne, odkiaľ aj zmizol pomník Dr. Riglera a nedopátral sa, kam sa podel; 
Dr. Rigler bol jednou z najvýznamnejších osobností medzivojnového obdobia v Šali 
a jeho pomník sa záhadne stratil; to znamená, že to musel niekto s autom aj s ľuďmi prísť 
a nikto o tom ani zo zamestnancov cintorína nevie, 
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- ďalej uviedol, že poslednou vecou je nočné vyčíňanie v priestoroch amfiteátra; určite máte 
informácie, ako to tam vyzerá so skupinou mladých ľudí; Focesa to má nasnímané na 
kamere, žiaľ, opakuje sa to pravidelne, od alkoholu až po ďalšie neprístojnosti,  

- na záver poďakoval všetkým policajtom, ktorý svedomito a zodpovedne pracujú, pretože 
bez nich by to bolo ešte horšie,  

 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že niektoré otázky boli smerované na náčelníka mestskej polície, ale to si už 

potom dohodnú; statické parkovanie, bude asi aj prejazd v pešej zóne; ďalej ten nočný 
prejazd motocyklistami a bezohľadná jazda, máme, aj sme mali akcie zamerané na 
motocyklistov, lebo naozaj možno gro je umiernených, ale nejaká časť sa nevie z týchto 
motorkárov zmestiť do kože a svojou arogantnou bezohľadnou jazdou znepríjemňujú 
cestu aj ostatným vodičom a možno aj chodcom na prechodoch, alebo v plynulosti cestnej 
premávky; môžeme to situovať a skoncipovať do ich inštruktáži v rámci odboru dopravnej 
polície s tým, že zameranie a akcie na motocyklistov na meranie rýchlosti je trošku 
sťažené tým, že meranie spredu je dosť obtiažne, pretože ich nevieme identifikovať, je 
tam pri odjazde možná identifikácia pri motocyklistoch, takže je na polovicu sťažené to 
meranie, ale máme spôsoby a dúfa, že aj techniku, aby sme časť z nich odhalili a možno aj 
týmto príkladom ukázali, že robíme aj na nich; ostatné veci si budeme musieť prejsť aj 
s náčelníkom mestskej polície p. Krokavcom, s tým, že kompetenčne, čo komu patrí, aby 
sme sa vedeli vhodne dopĺňať; veľavýznamne nám pomáha kamerový systém mestskej 
polície, teraz inovovaný, majú naozaj chránenú dielňu perfektne vybavenú, určite je to 
zásluhou p. primátora a máloktoré mesto sa môže pochváliť takýmto operačným 
strediskom; majú mesto ako na dlani na tých obrovských monitoroch; klobúk dole 
predtým, čo vybudovali; to aj našej kriminálke zjavne v mnohých prípadoch uľahčuje 
prácu a zrýchľuje konanie, lebo naozaj tá rýchlosť prvotného zistenia páchateľa je pre nás 
určujúca, s narastajúcim časom sa to percento rapídne znižuje; prvotné obrazové záznamy 
a kvalitné obrazové záznamy sú prioritou aj pre naše zložky, za čo naozaj musíme 
poďakovať aj vedeniu mesta, že takéto vybavenie tam je,  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že tiež sa chcel opýtať, ako to je s tými turistickými vízami a podľa neho to treba 

normálne sekať, asi tu nie je päťsto turistov zrazu; myslí si, že to p. viceprimátorka 
povedala k veci,  

- ďalej uviedol, že možno nezachytil, alebo nebolo povedané, aká je v štatistikách tá násilná 
kriminalita turistov a objasnenosť, 

 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že to nedelia, či sa jedná o domácich, alebo turistov, ich štatistiky to nerozlišujú, 
- doplnil, že mali dva prípady srbských spoluobčanov, obidva sú vyriešené,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že tam bolo ťažké ublíženie na zdraví,  
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol že áno, dvaja z nich sú väzobne stíhaní a jeden bol vyhostený na základe 

výtržností, prišli si preňho rodičia,  
  
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či zvyšné osadenstvo si z toho vzalo nejaké poučenie, 
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pplk. Mgr. Roman Révay 
- myslí si, že v rámci tých aktivít, ktoré vyvíjajú aj s Obvodným oddelením v Šali aj 

s Odborom kriminálnej polície, monitoring osôb, si medzi sebou povedia a aj to, že majú 
policajtov stále za chrbtom, takže možno aj ten výsledok, že v ich teritóriu naozaj neprišlo 
okrem týchto dvoch skutkov, ale naozaj sa môže tento incident vyskytnúť na nejakej 
diskotéke, nemal by sa, vyskytne sa aj v iných mestách, je to tak, nemôžeme si dávať 
nejaké ružové okuliare, že sa to nedeje, ale keď sa to vyskytne, tak sme tu na to, aby sme 
to promptne riešili a poslali ich tam, kam patria,  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že možno bude neférový, ale prizná sa, že nevidel v poslednej dobre príslušníkov 

štátnej polície trebárs v roli pochôdzkarov, stále sú v autách,  
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že ako už spomínal p. riaditeľ, z plného stavu, čo má 38 ľudí, má momentálne 

k dispozícii 32, ale to je stav aj s tými, ktorí vykonávajú skrátené vyšetrovanie prioritne, 
keď napadne niečo vonku, tak oni nie sú tí pochôdzkari, ktorí sa venujú bežnej mestskej 
uličnej trestnej činnosti; samozrejme dajú sa na to využiť v rámci možností, nie stále; 
pokiaľ to pracovný fond dovolí, operujeme na rôznych frontoch; musíme zabezpečovať 
SK PRES, to je priorita, naše predsedníctvo v EÚ; do konca roka nemalé sily 
a prostriedky posielame do Bratislavy; vy o tom neviete, ale naši policajti participujú 
v mnohých skupinách tam, či už na opatreniach na letisku, alebo v meste; zabezpečujeme 
rôzne futbalové stretnutia v iných krajoch na území nášho kraja, sú to futbalové stretnutia, 
medzinárodné futbalové stretnutia, dokonca do Žiliny chodili; dávame sily a prostriedky 
v rámci našich možností, takže preto nemáme čas, spôsob, prostriedky a ani možnosti; 
veľmi radi by sme minimálne aspoň v tých letných mesiacoch vyslali našich policajtov na 
pešo do ulíc, aby si to „omákli!“, aby vedeli o každom tom dome a o tej svojej územnej 
časti viac; keď budeme mať naplnené všetky stavy policajtov, že budeme mať plný stav, 
že nikto nebude na maródke, v škole (máme štyroch školákov), nikto nebude odvelený do 
týchto rôznych akcií, čo sa týka v rámci predsedníctva, nebudeme ich posielať von v tom 
čase na nejaké futbalové zápasy, sily a prostriedky v rámci policajných poriadkových síl, 
tak potom sa môžeme venovať tejto problematike a budú neustále dve hliadky v meste 
permanentne pendlovať; to ani túto vec nevieme dostatočne zabezpečiť, aby boli naozaj 
každý deň velené hliadky v meste; prevažne to tak robíme a p. riaditeľ si to tak organizuje, 
že v tých nárazových časoch a dňoch, kedy máme naozaj tú kriminalitu vypuklú (zväčša 
to býva piatok a sobota), tak sú tie dve hliadky velené, 
  

Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že až to dobre pochopil, je tam personálne poddimenzovanie a na úkor strachu 

v Bratislave nechajú nás v nebezpečí, 
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že toto je priorita, SK PRES je absolútna priorita,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že ono to má psychologický efekt, keď sa len tak prejdú na diskotéku o pol 

jedenástej v noci,  
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pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že my fungujeme na základe rozkazov; keď príde rozkaz, že treba vyčleniť šesť 

policajtov do Bratislavy, on ich musí nájsť; nemá ich navešaných v skrini, ale musí ich 
nájsť,  

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, prečo sa niekedy nedá merať aj v uličkách mesta, prečo stále len tie nehodové 

úseky, 
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že už to tu spomínal, aj v rámci Krajského dopravného inšpektorátu máme mať 

zameranie na závažné porušenie dopravných predpisov,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že závažné porušenie predpisov je stodesať na novej Komenského ulici,  
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že je, ale to bude jeden za päť hodín a my budeme potom pranierovaní za našu 

výslednosť, že nedosahujeme výsledky,  
 
Ing. Peter Andráši 
- ponúkol sa, že na jeho dom môžu namontovať kameru s radarom, 
- uviedol, že ďalej čo si všímal, že je tu hobby jazdiť na červenú v Šali, 
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že to je preňho nový poznatok,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že už momentálne sú dve autá, čo jazdia na červenú, samozrejme, keď sa tam 

postavíte s policajným autom, na tú červenú neprejdú, netuší, akým spôsobom by ste to 
mohli omrknúť, alebo zdokladovať, ale je to vyslovené hobby, nie je sám, ktorý to vidí,      

 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- v rámci materiálneho vybavenia dva roky disponujeme vozidlom na odbore dopravnej 

polície, civilným vozidlom, do ktorého už dva roky žiadame skrytý vrz (to sú tie blikače 
za oknom, rozsvieti sa ako vianočný stromček, aby sme mohli zastaviť so STOP 
svietidlom) od centra podpory, ktorý má našim orgánom zabezpečovať tento servis; naše 
požiadavky stále nie sú vyslyšané, nie je  rezorte alebo na účte nie sú peniaze; vozidlo 
nemôže byť takýmto systémom vybavené, všetko je to len na základe nedostatku financií,  

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, koľko stoja tie svetielka,  
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že naši dopraváci si to vyriešili do meracej fábie po vlastnej línii; ak vám to 

nezabezpečí výkon služby zamestnávateľ, musíte si to doplniť vy; nevie, čo k tomu ďalej 
povedať; naozaj žiadame aj my po našej línii, niekedy je tá odpoveď zdĺhavá, niekedy nie 
je žiadna, niekedy až na urgencie vyšších zložiek sa niečo zrealizuje; máme problémy aj 
s technickým vybavením, takže, aby sme boli všade, nemáme na to sily ani kapacity; 
možno fakt by nám pomohli dobré kamerové systémy, vieme to zhodnotiť a posunúť 
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potom na správne konanie, aj ten kto jazdí na červenú, samozrejme sa dopúšťa závažného 
protiprávneho konania, ale nemôžeme byť zase na každej križovatke; naša operatíva nemá 
zastavovacie zariadenia, oni sú určení na iný typ služby,  

 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či je dôkazovým materiálom kamera z auta, pre stíhanie oficiálne,  
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že si myslí, že to je možné, ak sa do toho oprú médiá, je to možné; aj prípad 

stíhania sanitného vozidla nejakým civilným autom, bol poriešený tento vodič a na druhej 
strane súdy tvrdia, že nie je to pre nich dôkazný prostriedok, že to neobstojí, tak kde je 
pravda potom,  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že kvôli tej červenej, nech si ide koľko chce, ale za zákrutou už chodcom svieti 

zelená a zopárkrát to tam už bolo zábavné a to je už pravidlom,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že si dovolí jedno konštatovanie k tým Srbom, p. riaditeľ nepovedal, že tri trestné 

činy na tristo Srbov je presný počet toho, že zobrazuje 162 trestných činov na Šaľu; čiže 
dopúšťajú sa toľkých trestných činov ako Šaľania, lebo to by bolo 16 200, obyvateľov by 
sa to týkalo, že každý stý by spáchal trestný čin, takže ničím nie sú výnimoční a tiež chcel 
povedať, že tiež nemá pocit, že by si tí ostatní z toho zobrali ponaučenie,       

 
Ing. Michael Angelov 
- opýtal sa, akým spôsobom komunikuje štátna polícia s mestskou políciou, keď je v teréne, 

či majú nejaké spoločné frekvencie, alebo takéto veci,  
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že participujeme na spoločných akciách, či už prevažne vyhlásené nami na 

rôznych dopravno-bezpečnostných akciách s tým, že máme prepojenie s mestskou 
políciou ich rádiostanicami; neumožňuje nám zákon dať naše rádiostanice iným zložkám, 
iným útvarom, takže je pre nás prijateľnejšie, ak nám dá mestská polícia ich rádiostanice, 
čo teda je možné a potom sme v spojení týmto spôsobom, takže participujeme aj na tejto 
úrovni,  

 
Ing. Michael Angelov 
- opýtal sa, či mávajú nejaké spoločné cvičenia, 
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- myslí si, že je to len pri týchto vyhlásených akciách, či už sú to celoslovenské, 

celookresné alebo celokrajské naše a prakticky na nich participuje aj mestská polícia 
svojimi možnosťami; samozrejme na medzirezortných poradách sa preberajú tieto 
problematiky jednotlivých úsekov a členov; p. riaditeľ chodí na porady na mestskú políciu 
a tam si vymieňajú skúsenosti; myslí si, že komunikácia je nadštandardná a p. náčelník to 
prezentoval nášmu prezidentovi Policajnému zboru na pracovnom stretnutí náčelníkov 
mestských polícií s prezidentom Policajného zboru, kde tú našu spoluprácu aj ocenil aj 
z jeho postu; zopakoval, že tá spolupráca je na dobrej úrovni a hlavne nám pomáha ten ich 
kvalitný kamerový systém nášmu operatívnemu oddeleniu, keď sa niečo v meste udeje, 
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tak prvé čo je, že určite hneď zavítajú na mestskú políciu a vyžiadajú si záznamy, alebo si 
ich len pozrú a z toho čerpajú gro, je to pre nás veľký prínos,  

 
RSDr. Peter Gomboš 
- uviedol, že ako predseda komisie životného prostredia verejného poriadku a bezpečnosti 

by chcel trochu aj priblížiť súčinnosť mestskej a aj štátnej polície, ktorí prichádzajú podľa 
toho, aké body prejednávame a aj p. riaditeľ Révay sa zúčastňuje už niektorých týchto 
zasadnutí, kde sporadicky aj na základe podnetov občanov sa snažíme klásť otázky 
a dostávame odpovede, ale hlavne je tu dobrá spolupráca, čo sa týka koncepcie prevencie 
kriminality, kde spolu s mestskou aj štátnou políciou sa uskutočňujú rôzne prednáškové 
činnosti, či už na školách alebo aj v niektorých kluboch dôchodcov; tu vidí osobne prínos 
aj štátnej polície do tejto prevenčnej aktivity v našom meste; poďakoval aj novému  
p. riaditeľov Mészárosovi, že sa aktivizuje správne, ale v lete nám nevyšla jedna spoločná 
akcia, ktorú už p. P. Andráši naznačil a to kontrola alkoholu maloletých a mladistvých 
v reštauračných a iných zariadeniach; žiaľ, boli prijaté iné usmernenia a predpisy, než to 
bývalo v minulosti; boli sme teda usmernení tým, že väčšou mierou by sa tam mal 
podieľať úrad práce, konkrétne sociálno-právna ochrana; verí, že teraz je už po 
prázdninách a že v tejto oblasti nájdeme také riešenia, že aj štátna polícia v súčinnosti 
s mestskou políciou budú uskutočňovať prevenčné aktivity v takýchto zariadeniach, aby 
sme ešte viac dávali najavo, že mladí ľudia aby hľadali aj iné formy zábavy, než na tej 
konkrétnej diskotéke, užívanie nadmerného množstva alkoholu, resp. drog, čo je v tomto 
našom regióne už dosť vypuklé; poďakoval za spoluprácu a verí, že v rámci tejto 
koncepcie, ktorú mesto prijalo, budeme ešte naďalej spolupracovať, má na mysli 
v jarných mesiacoch na jednotlivé školy aj policajnú techniku, ktoré majú spoločne 
rozpracované, 

 
Ing. Vladimír Vicena 
- uviedol, že by chcel poďakovať za poskytnuté informácie, v tejto súvislosti skonštatoval, 

že sa tie naše oblasti prelínajú v oblasti bezpečnosť a doprava; teraz sa dozvedel, že oblasť 
bezpečnosť spolupracuje s komisiou pre verejný poriadok a bezpečnosť a keďže tu 
pracuje aj komisia pre dopravu, tak by ich chcel požiadať aj o spoluprácu s touto 
komisiou; v rámci tejto komisie by sme chceli otázky typu doprava, parkovanie a podobné 
riešiť, takže by sa následne dohodli na spolupráci, teda ak súhlasí; nechce tu teraz 
rozoberať nejaké odborné témy, ktoré by sme potom následne v tej komisii chceli riešiť; 
nedá mu neopýtať sa na nedostatok pracovníkov, ktorí by mali stáť v uliciach, 
samozrejme, že ani nie je zmysel, aby stáli a kontrolovali každú jednu ulicu, každé jedno 
miesto, ale prezentoval v interpeláciách fotodokumentáciu z rannej hodiny medzi ôsmou 
a deviatou, kde napočítal 150 áut odbočujúcich z Nitrianskej ulice na Trnoveckú, lebo ten 
inštitút objektívnej zodpovednosti sa policajným zborom často využíva a teda už aj bol 
obeťou toho inštitútu, tak teraz by to rád doprial aj druhým, že keby sa voľakde na ten 
stĺp, ktorý je na fotke, inštalovala kamera, ktorá by nahradila pracovníka, ktorého nemáte, 
či je to tak neriešiteľné, alebo pomohlo by to podľa neho všetkým, nemuseli by ste ani vy 
obetovať jedného človeka a zároveň by sa vyriešil problém minimálne toho odbáčania áut 
a nerešpektovania zákazov, nebude to poškodzovať lokálne komunikácie, nebude to 
ohrozovať deti po lokálnych komunikáciách, atď.,  

 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že sa všetko odvíja od toho, čo už spomínal, je to prechodnosť cesty I/75 a keď 

vidia, že pred mestom stoja v kolóne títo vodiči, tak si to aj za cenu toho rizika, že budú 
odhalení pri nesprávnom odbočovaní, risknú a skrátia si to vlastne cez sídlisko a vyjdú až 
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na kruhovom pri Tescu a takýmto spôsobom si tú cestu skrátia; naša hliadka tam 
samozrejme môže byť, len práve sa nám prelínajú služby, že jedna hliadka končí, ale 
nadväzne druhá preberá službu, tak je tam v tom čase, aj keď to máme posunuté, lebo keď 
slúžia dve hliadky, tak nekončia v rovnakom čase, je tam posun, ale je zabezpečené, aby 
vždy bola jedna permanentná hliadka,   

 
Ing. Vladimír Vicena 
- uviedol, že on sa pýtal, či tam nemôžu dať kameru, podľa ktorej by pokutovali vodičov, 
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že jedine takýmto záznamovým zariadením je možné zaťažiť naše správne 

orgány aj takýmto spôsobom; my fotopasce nemáme ako technický prostriedok; máme 
jedno vozidlo, ktorým robíme práve túto objektívnu zodpovednosť,  

 
Ing. Vladimír Vicena 
- uviedol, že on im ju kúpi, zaplatí,  
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že myslí, že ju má aj mestská polícia, využívali sme ju aj v iných priestoroch, už 

je uvoľnená, dalo by sa to; máme dvoch policajtov zaradených na správnom konaní, budú 
ďalej zaťažení s touto agendou, aj teraz už nestíhajú, naozaj by sme potrebovali rozšíriť 
možno aj tieto rady; to, čo im nanosia tí naši z objektívnej zodpovednosti a hlavne keď je 
to rýchlosť alebo závažné porušenie, tak týmto sa zaoberajú; skôr by išiel do primárneho 
odstránenia tohto problému, aby sa nám zrýchlila tá doprava, aby tam tie kolóny neboli 
a predišli by sme týmto zbytočným odbočovačkám; vie, že ak by sme mali tri hliadky, 
môžeme ju tam dať, ak by sme mali kameru, alebo mestská polícia by ju mala  dispozícii, 
môžeme ju tam dať, len ráno budeme mať sto priestupcov, alebo tam dáme nejakého 
papierového policajta a to bude dostatočne dobre odrádzať, že dáme vyhotoviť nejakú 
maketu; len zase dokedy tam bude, vždy si ju stiahne prvý dom do dvora a ráno ju vyloží,  

 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že od občanov dostáva otázky, že ako vlastne nahlásiť priestupok, alebo keď je 

rušenie nočného kľudu, že či sa musia predstaviť, lebo že polícia im povie, že keď ich 
neprichytia, že nijako nemôžu konať; opýtala sa, aký je správny postup a či má vôbec 
význam kontaktovať mestskú aj vašu políciu súčasne, či to má význam na rýchlosť 
zásahu; konkrétne to je prípad na Kráľovskej ulici, že prechádzajú počas diskoték popod 
činžiaky a oni to nezachytia, rýchlo by chceli zavolať, ale boja sa, či sa musia predstaviť, 
aby nevybili okno, alebo neprepučili pneumatiky,  

 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že spôsob oznámení priestupku, alebo trestného činu je niekoľko, teda priestupky 

v skrátenom konaní by mohli ísť aj cez mestskú políciu, tzn. na čísle 159, u nich je to cez 
158 na operačné stredisko, ktoré sa nachádza v kraji; na kraji je teraz pre každý okres 
sústredený operátor pre daný okres; spravidla si pýtajú nacionálie toho, kto volá, ale keď 
nahlásite ten skutok a zavesíte, tak vám už asi nebudú volať a určite to nikde neposúvajú, 
je to len pre zachytenie do knihy do ich vnútorných predpisov,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že p. poslanec Hlavatý sa pýtal, že ako občania môžu prispieť k tomu, aby 

odstránili tie vozidlá,  
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pplk. Mgr. Roman Révay 
- opýtal sa, či občania z tej konkrétnej ulice, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že určite,  
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že určite každý občan aj formou toho oznamu, že tam máme takúto problematiku, 

ako ste mi aj teraz obrazovým záznamom predostreli, budeme na to reagovať v ranných 
hodinách, že ešte tam môžeme veliť v určitých nepravidelných intervaloch hliadky 
a odnaučia sa; jeden spôsob už spomínal, možno v rámci prevencie, keď tam ide niekto 
odbočovať a uvidel by tú maketu, videl to niekedy v Rakúsku na diaľniciach, až sa zľakol 
tých plastových policajtov, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- doplnil, že Poliaci majú ešte aj autá policajné,  
 
pplk. Mgr. Roman Révay 
- uviedol, že videl to aj u nás v nejakých novinách, papierová maketa auta tam bola, takže aj 

to má výrazný vplyv na to, aby sa tým priestupkom zabránilo vo väčšom konaní; občania 
môžu tieto priestupky oznamovať ako spomínal na číslach 158, 159 a budeme musieť na 
to reagovať minimálne v tom, že teraz ide jedno auto za druhým a ak nemajú nejaké 
preverovania, alebo ak nemajú nejakú prioritnú činnosť, kde sú vyslaní, tak prídu na to 
príslušné miesto a budú to tam riešiť; každý by mal samozrejme oznámiť konanie, či už  
o priestupku alebo o trestnej činnosti.      

 
 
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že do vystúpenia verejnosti sa prihlásil p. Soltó, ale nestihol prísť; ďalej sa 

prihlásila p. Takácsová, vyzval ju k mikrofónu,  
 
PaedDr. Gabriela Takácsová 
- uviedla, že by chcela poďakovať za dôchodcov, čo chodia pre vodu na Hviezdoslavovu 

ulicu, pretože čo žiadali o železo na pridržiavanie, rýchlo a promptne to uskutočnili,   
- ďalej uviedla, že minule robili značky na ceste (maľovanie priechodov pre chodcov); 

robotníkov sa opýtala, prečo niektoré priechody vynechávajú; odpovedali, že nič nevedia, 
sú len robotníci a čo im kázali vynechať, to vynechali; všimla si priechod, ako je kruhový 
objazd pri Olympii, ten jeden priechod je vyznačený a ten ďalší vynechali, nie je 
prefarbený, 
 

Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že ten druhý bude vyznačovať vyšší územný celok v rámci svojich prechodov, 
 
PaedDr. Gabriela Takácsová 
- uviedla, že voľačo už počula, len to chcela povedať, že to je dôležité, lebo keď sa pozriete 

po meste, je veľmi veľa ľudí s barlami a palicami (invalidov) a tým nie je jedno, či pôjde 
po tom prechode, keď bližšie mu je k tomu ďalšiemu prechodu; kvôli tomu by bolo 
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potrebné aj ďalšie prechody premaľovať; títo ľudia sa nevedia ohlásiť, boja sa a myslia si, 
že to ani nemôžu vybavovať; na túto otázku by potrebovala písomnú odpoveď,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že keď nadiktuje adresu u Ing. Boháčovej, určite písomne odpovieme.  
  
 
2. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 2/7/2016  
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 hospodárenia s finančnými prostriedkami v Organizácii sociálnej 
starostlivosti mesta Šaľa, 

B. berie na vedomie 
správu z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami v Organizácii sociálnej 
starostlivosti mesta Šaľa. 

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

 
 

3. Informácia o výsledku vybavenia petície - materiál číslo A 3/7/2016  
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Miloš Rehák 
- uviedol, že keď tá petícia skončila a detské prvky zostali, bol by rád, keby sa dali na Veču 

pred kultúrny dom, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že o tomto je už rozhodnuté; vypočul si názory výboru mestskej časti č. 3, ktorý 

to už požadoval v minulosti, takže veľmi skoro pôjdu tie herné prvky na Veču,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že rozumie, že to tam nechcú, koniec koncov to tam ani nebudú mať, ale celkom 

mu nie je jasný jeden z dôvodov „upozorňujú, že v blízkosti sa nachádza kolónia 
potkanov, od ktorej môžu byť kontaminované odpadkové koše a pieskovisko“;  

- opýtal sa, či tam pestujú tie potkany a miesto toho, aby sa zlikvidovala tá kolónia, tak to je 
dôvod neusádzať prvky,   
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Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že v závere aj povedala, aký bol dôvod vyhovenia, práve preto, že tí občania tam 

nechcú, títo obyvatelia sa sťažujú aj na túto stránku, aj na stránku hluku, bola tam 
vykonaná deratizácia, ale v rámci deratizácie mesta a ako má informáciu z referátu 
životného prostredia, tak tam bola nasypaná nejaká otrava pre tieto hlodavce a do 
dnešného dňa nie je požitá, čiže sa tam ďalej nachádzajú; tzn., že je to znakom toho, že tie 
hlodavce sa tam nevyskytujú tak, ako to oni písali; nie to bol ale dôvod, prečo sa petícii 
vyhovelo,          

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že jasné, on ten dôvod chápe, len toto sa mu zdalo trošku trápne,   
 
Ing. Alžbeta Sedliačiková 
- uviedla, že takto znela petícia,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o výsledku vybavenia petície, 
B. berie na vedomie 

informáciu o výsledku vybavenia petície.  
 
Prezentácia: 15 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Informácia o výsledku vybavenia sťažnosti - materiál číslo A 4/7/2016  
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka mesta 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že ako člen komisie sa nezúčastnil posledného zasadania, kde vzišiel záver, ktorý 

kto chcel, si mohol prečítať; skonštatoval, že tie technické veci, ako tu chýba doklad, tam 
mi nesedí desatinné miesto, krivo bola polička, to všetko sa dá napraviť; ťažko sa 
napravujú ryhy na duši a práve preto oceňuje záver komisie, ktorého sa nezúčastnil, kde 
komisia odporučila p. riaditeľke vypracovať etický kódex s upozornením na jeho striktné 
dodržiavanie, tam je kopec rezerv,  

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

informáciu o výsledku vybavenia sťažnosti, 
B. berie na vedomie 

informáciu o výsledku vybavenia sťažnosti.  
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Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 5/7/2016 
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
  
Ing. Vladimír Vicena – poslanecký návrh 
- uviedol, že vzhľadom na to, že o hospodárení MeT Šaľa s.r.o., ako organizácie zriadenej 

mestom, sme sa už dlhú dobu nedozvedeli a naposledy tu mala vystúpenie konateľka, 
ktorá nám na mnohé otázky nevedela odpovedať, tak sme sa ústne dohodli, že 
v budúcnosti predstúpi s lepšie pripraveným materiálom, ten čas podľa neho už uplynul, 
takže by chcel sformulovať poslanecký návrh v znení, doplniť písmeno C. ukladá 
štatutárnemu orgánu spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o., vypracovať „Správu o stave 
hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – 
zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo  
MeT Šaľa, spol. s r.o.“, s tým, že ju štatutárny orgán osobne predloží na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva a že správa bude poslancom mestského zastupiteľstva 
distribuovaná riadne v termíne určenom rokovacím poriadkom t.j. 10 dní pred zasadnutím 
zastupiteľstva, termín 8. zasadnutie MsZ v roku 2016,  

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že preto sa prihlásil do diskusie, lebo s p. poslancom Vicenom cez prestávku 

spolu hovorili a predtým si prečítal jeho poslanecký návrh s tým, že by sa patrilo, aby na 
to odpovedal riaditeľ, ktorý sa tu doteraz motal; chcel k tomu nejakým spôsobom zaujať 
stanovisko a potom je to vec, ako sa k tomu postavia ostatní kolegovia poslanci; na 
následnej dozornej rade MeT Šaľa s.r.o., ktorej je zatiaľ predsedom, dostal riaditeľ Met 
Šaľa úlohu pripraviť materiál o rozvojových zámeroch spoločnosti MeT Šaľa s.r.o. do 
budúcnosti; pokiaľ ho pamäť neklame, tak bol na tejto dozornej rade prítomný aj  
p. primátor, ktorý je v zásade výkonným valným zhromaždením v tomto prípade, 
a rozbehli sa práce na tomto materiáli, ktorý je žiaľ pred dovolenkovým obdobím; 
posledná diskusia, ktorá k tomu bola, bolo to limitované tým, že stále nie sú jasné tituly, 
z ktorých by sa dali získať nenávratné zdroje z Európskej únie, pretože tých vzdušných 
zámkov si môžeme namaľovať asi dvadsať, ale ak nebudeme mať pokryté financovanie, 
tak o tom budeme diskutovať každé zastupiteľstvo s tým, že riaditeľ má úlohu; 
ak sa tento materiál sfinalizuje, zvolať k tomu pracovné stretnutie všetkých poslancov 
v priestoroch MeT Šaľa s.r.o., kde by sa tento materiál mal v nejakej surovej podobe 
prediskutovať a ak sa tam dospeje k nejakej podobe, tak potom takýto materiál ako 
koncepcia ďalšieho rozvoja (pracovný názov) by sa mal predložiť na mestské 
zastupiteľstvo ako valné zhromaždenie na odsúhlasenie tohto zámeru; toľko k tomu 
a ostatné je na vašom rozhodnutí; osobne si myslí, že je to nadbytočné, ale ak sa na tom 
zastupiteľstvo dohodne, tak bude to uznesenie platiť, 
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Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- odporúčal by upraviť návrh Ing. Vicenu tak, že predložiť na zastupiteľstvo po pracovnom 

prerokovaní s poslancami mestského zastupiteľstva v termíne, ktorý konateľovi 
spoločnosti určila dozorná rada, lebo ak to má byť na ôsmom zasadnutí, to je jeden 
mesiac; to znamená, že nie je optimista v tom, že to do toho jedného mesiaca bude 
pripravené tak, aby sme to mohli hodnoverne reálne posúdiť,    

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že vo faktickej poznámke nemožno predložiť alternatívny návrh, ale ak si ho 

osvojí p. poslanec Vicena, brániť v tom nebude,  
 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že má dve poznámky k vystúpeniu kolegu Vicenu; po prvé by chcel uviesť veci 

na správnu mieru, že akokoľvek by sa pozdávalo alebo nepozdávalo vystúpenie  
Ing. Zelenákovej na minulom zastupiteľstve, keď sme schvaľovali rozdelenie zisku resp. 
umorenie straty, to si už presne nepamätá, v každom prípade aj ona je štatutárny orgán 
a zo zakladajúcej listiny mu vyplýva, že obaja konatelia môžu konať samostatne, takže bol 
tu štatutárny orgán a že či diskutoval, nediskutoval, alebo dokázal odpovedať na nejaké 
otázky, to je jedna vec,  

- ďalej uviedol, že ešte neuplynul žiadny čas, čo sa týka výsledkov hospodárenia 
spoločnosti, resp. umorenia straty alebo rozdelenia zisku, z Obchodného zákonníka 
vyplýva jeden termín, že toto musí byť hotové do konca roku, to len na upresnenie, 

- ďalej uviedol, že otázka so zameraním na dosiahnutie cieľa „zníženie ceny tepla pre 
domácnosti pripojené“, nuž nepamätá si, že by takýto cieľ pre MeT Šaľa s.r.o. niekto bol 
alebo nebol stanovil,       

- doplnil, že plne rešpektuje predrečníkov, nebude sa k tomu ďalej vyjadrovať, je to len pre 
upresnenie niektorých vecí,       

 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa Ing. Vicenu, či chce zmeniť svoj návrh a či sa chce vyjadriť ku faktickým 

poznámkam, 
 
Ing. Vladimír Vicena 
- uviedol, že nie,  
 
Hlasovanie o poslaneckom návrh Ing. Vladimíra Vicenu v znení: 
- doplniť uznesenie o bod C. ukladá štatutárnemu orgánu spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o., 

vypracovať „Správu o stave hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa 
na dosiahnutie cieľa – zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné 
hospodárstvo MeT Šaľa, spol. s r.o.“, s tým, že ju štatutárny orgán osobne predloží na 
zasadnutí mestského zastupiteľstva a že správa bude poslancom mestského zastupiteľstva 
distribuovaná riadne v termíne určenom rokovacím poriadkom t.j. 10 dní pred zasadnutím 
zastupiteľstva.  
Termín: 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2016       Z: konateľ spoločnosti 

Prezentácia: 20 
Za:  11 
Proti:    0 
Zdržal sa:   9 
Poslanecký návrh Ing. Vladimíra Vicenu bol prijatý.  
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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. ukladá 

štatutárnemu orgánu spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o., vypracovať „Správu o stave 
hospodárenia spoločnosti, o plánoch rozvoja so zameraním sa na dosiahnutie cieľa – 
zníženie ceny tepla pre domácnosti pripojené na centrálne tepelné hospodárstvo  
MeT Šaľa, spol. s r.o.“, s tým, že ju štatutárny orgán osobne predloží na zasadnutí 
mestského zastupiteľstva a že správa bude poslancom mestského zastupiteľstva 
distribuovaná riadne v termíne určenom rokovacím poriadkom t.j. 10 dní pred zasadnutím 
zastupiteľstva.  
Termín: 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva v roku 2016       Z: konateľ spoločnosti 

 
Prezentácia: 20 
Za:  16 
Proti:    1 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2016 - materiál 

číslo A 6/7/2016  
Predložila Bc. Margita Simighová, referent RPaVO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo     

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2016, 
B. berie na vedomie 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2016. 
 
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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7. Informácia o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ – v znení 
Dodatku č. 16 - materiál číslo A 7/7/2016 

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. 16, 

B. berie na vedomie 
informáciu o zmenách „Organizačného poriadku Mestského úradu v Šali“ v znení 
Dodatku č. 16. 

 
Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 
 
1. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa mení a dopĺňa 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne 
služby, spôsobe ich určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Šaľa č. 1/2015 a v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2016 
- materiál číslo B 1/7/2016 

Predložil RSDr. Ľubor Gáll, riaditeľ OSS 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

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

B. schvaľuje 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 8/2016, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne 
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2014 o sumách úhrady za sociálne služby, spôsobe ich 
určenia a platenia v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 1/2015 a v znení 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa č. 4/2016. 
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Prezentácia: 21 
Za:  21 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 

 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok  2016 pre oblasť zabezpečovania 

zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom 
zabezpečovaní ochrany zvierat - materiál číslo C 1/7/2016 

Predložila Ing. Edita Haládiková, referent ŽP, OSaKČ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko komisie životného prostredia, ktoré zasadalo 
v utorok (20. 09. 2016). Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť dotáciu na  
rok 2016 vo výške 100 Eur na jedného ošetreného psa, najviac do výšky 7 000 Eur. Komisia 
odporúča pri spracovaní Všeobecne záväzného nariadenia o daniach a poplatkoch odpustiť 
poplatok za psa občanom, ktorý si adoptujú psa z útulku na obdobie jedného roka.  
Predkladateľka ďalej uviedla, že Ing. Lacková na komisii požiadala o zistenie počtu psov, 
ktoré sa adoptujú u nás v Šali. Občania mesta Šaľa si ročne adoptujú desať až pätnásť psov.    
 
Diskusia: 
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že keď si organizácia Zatúlané psíky pýtala pozemok na kúpalisku, to sme 

odmietli, pretože aj občania boli proti tomu; vtedy sa pýtal p. Hanovej, že čo budú 
v budúcnosti pýtať, či na psa, na lekára, na stravu a povedala, že nič iné nebudú, chcú len 
pozemok; dostali/kúpili si pozemok a teraz pýtajú 7 000 Eur; my nemáme peniaze na to, 
aby sme urobili v základných školách záchody, sociálne zariadenia; keď ste boli v Centre 
voľného času, tak tam je katastrofálna situácia; nemáme na to peniaze a tu máme dať 
7 000 Eur na psov, zajtra budú pýtať pätnásť, pozajtra tridsať, veď to je choré; jeden jeho 
kolega povedal, že poľovnícky náboj je lacnejší ako 7 000 Eur, takže toto on určite 
nemôže podporiť, je to pre neho neakceptovateľné,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že táto položka je v rozpočte, ale každý má právo na svoj názor,  
 
Milena Veresová – faktická poznámka 
- uviedla, že na vyváženie jej predrečníka by chcela povedať, že mesto má zákonnú 

povinnosť postarať sa o túlavé zvieratá vo svojom katastri,  
 
Ing. Róbert Andráši 
- uviedol, že by chcel poďakovať Zatúlaným psíkom za ich činnosť, lebo keď sa začínal 

zaujímať o komunálnu politiku, alebo o život v Šali, tak si pamätá, že všade opisovali, aké 
svorky piatich, šiestich túlavých psov sa pohybujú po Šali a ohrozujú ľudí, teraz je 
to ďaleko lepšie a takisto vidí, ako ten útulok sa stále zlepšuje, má lepšie vybavenie a robí 
svoju prácu kvalitnejšie, 
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Mgr. Jozef Varsányi  
- opýtal sa, že či sme zberný tábor, keď vieme, že z dedín chodia a vyhodia psa na ulicu 

a my ho musíme zobrať; rodič kúpi na Vianoce psa pre syna a na Nový rok ho vyhodí; 
takto to funguje a toto my musíme znášať,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že žiaľ áno,  
- ďalej uviedol, že musí súhlasiť s Ing. R. Andrášim, tiež si pamätá časy ešte z mestskej 

polície, keď likvidovali túlavých psov, to bol neprestajný problém; tento problém sa za 
posledné dva roky nevníma; niet problému, že by tu niekto vyvolával, že tam svorky 
ohrozujú; predtým sme tu naozaj desiatky psov dohľadávali, vymýšľali, do Nitry sme ich 
nosili a kde čo, lebo predtým sme ešte mali náklady, aby sme ich prepravili do Nitry; teraz 
toto zariadenie si príde pre psa, je to vybavené; myslí si, že je to pre nás pohodlné a že či 
má byť výška 7 000 Eur, alebo nie, to nechá na poslancov; faktom ale je, že výsledky tejto 
služby sú badateľné v tomto meste,  

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

žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre oblasť zabezpečovania zdravých 
životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany 
zvierat, 

B. schvaľuje 
dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2016 pre OZ Zatúlané psíky pre oblasť zabezpečovania 
zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní 
ochrany zvierat vo výške 100,- Eur na jedného ošetreného psa, maximálne však  
7 000,- Eur, podľa evidencie psov odsúhlasenej Mestskou políciou Šaľa. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2016 - materiál číslo  

C 2/7/2016 
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že materiál bol prerokovaný na ekonomickej komisii, ktorá ho 
zobrala na vedomie.  
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že by chcel poďakovať spracovateľke materiálu Ing. Kováčikovej, pretože 

materiál je spracovaný kvalitne, dobre, prehľadne, s údajmi, ktoré súhlasia, korešpondujú; 
je to zhruba jeho predstava, ako jedna monitorovacia správa má byť spravená,   
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2016, 
B. berie na vedomie 

monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2016.  
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 07. 2016 - materiál číslo C 3/7/2016    
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že materiál bol prerokovaný na ekonomickej komisii, ktorá ho 
zobrala na vedomie.  
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

vývoj hospodárenia mesta k 31. 07. 2016, 
B. berie na vedomie 

vývoj hospodárenia mesta k 31. 07. 2016. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
   
 
4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej 

organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 - materiál číslo  
C 4/7/2016 

Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že materiál bol prerokovaný na ekonomickej komisii, ktorá odporúča 
mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh úpravy rozpočtu.  
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Diskusia: 
 
Ing. Michael Angelov 
- opýtal sa na tabuľku č. 4 Investície 2016, riadok sedem, Rekonštrukcia ciest na Hornej 

a Komenského ulici; je tam vyčlenených 240 000 Eur; opýtal sa, či sa plánuje ešte 
rekonštruovať cesta na Hornej ulici tento rok z kapitálového rozpočtu,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že na predchádzajúcom zasadnutí mestského zastupiteľstva sme o tom hovorili; 

pripravuje sa tam projektová dokumentácia a keďže tam bola táto investičná akcia takto 
nazvaná, ale miesto Hornej sa robila Orechová ulica a Horná ulica pôjde do návrhu 
rozpočtu pre rok 2017,   

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že je tu projektová dokumentácia aj vizualizácia k Hornej ulici, môžete si pozrieť 

obrázky, technici vám ich zapnú,   
 
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:                                        13 711 798 EUR  
Bežné výdavky:  13 190 896 EUR  
Rozdiel:                                                          520 902 EUR 

 
Kapitálové príjmy: 1 263 191 EUR 
Kapitálové výdavky:  1 341 297 EUR 
Rozdiel: -78 106 EUR 

    
Spolu príjmy bez príj. fin. operácií: 14 974 989 EUR 
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:     14 532 193 EUR 
Rozdiel bez finančných operácií:  442 796 EUR 
 
Príjmové finančné operácie: 760 004 EUR 
Výdavkové finančné operácie:             1 202 800 EUR 
Rozdiel: -442 796 EUR 
 

Rozpočet na rok 2016 celkom: 
 
Príjmy celkom: 15 734 993 EUR 
Výdavky celkom:  15 734 993 EUR 
Rozdiel celkom:  0 EUR 
 

2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2016 podľa hlavných ekonomických kategórií 
nasledovne:  
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100 Daňové príjmy 8 330 574 EUR 
200 Nedaňové príjmy 1 847 615 EUR 
300 Granty a transfery 4 796 800 EUR 
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas. 760 004 EUR 
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci 0 EUR 
600 Bežné výdavky 13 190 896 EUR 
700 Kapitálové výdavky 1 341 297 EUR 
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.  1 202 800 EUR 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 - materiál číslo C 5/7/2016 
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu 
pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2017 vychádzajúci z predložených východísk 
a ekonomická komisia odporúča nezaviesť miestny poplatok za rozvoj v roku 2017.   
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh 
- uviedol, že aj keď bolo prečítané stanovisko ekonomickej komisie, myslí si, že komisia sa 

zhodla jednoznačne, snáď až na niektoré detaily, ale chce dať poslanecký návrh, ktorý 
spočíva v tom, aby sa to zdanenie rozvoja neuplatňovalo; preto to chce, lebo keď sú tam 
niektoré východiská, bude to istým spôsobom aj ovplyvnenie príjmovej časti rozpočtu; 
zopakoval návrh, doplniť o bod C. mestské zastupiteľstvo schvaľuje neuplatňovanie dane 
z rozvoja pre rok 2017,  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že p. poslanec Baran povedal jednu časť; hoci bol ubezpečený teda, že keď je 

výborne postavená zmluva, ošetrená s vysúťaženými projektami, nikdy to nie je viac ako 
sedem, osem percent (má na mysli, čo sa týka spoluúčasti na projektoch Európskej únie); 
nebol by taký veľkorysý na začiatok v pohľade, čiže v tých víziách, až tu máme 
uvedených stotisíc Eur, ako päťpercentná spoluúčasť, pokojne by nechal väčšiu rezervu 
vzhľadom na minulosť; netvrdí, že minulosť sa bude opakovať, ale všetci si pamätáme, že 
to boli násobky piatich percent; násobky, nie dvojnásobky, trojnásobky, takže tu by bol 
trošku opatrnejší, nebude to vôbec na škodu, aby sme sa nerozšupli, vždy sa to dá 
skorigovať a po štvrtom ekonomickom väčšom materiáli sa chce tiež poďakovať 
spracovateľovi, dobre sa to číta, konečne to vyzerá super, fakt je to dobré,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, či to dal ako poslanecký návrh, alebo len ako pripomienku, ako pripravovať 

materiál ďalej, 
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Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že nie, o tomto by nehlasoval,  
 
Ing. Marián Krištof – poslanecký návrh 
- uviedol, že vystúpi ako predseda komisie školstva; mali komisiu a zaoberali sa práve 

otázkou rozpočtu, aj keď p. prednostka hovorí, že to bolo skôr smerované na príjmovú 
časť, zamerali sa aj na výdavkovú a ako komisia skonštatovali, že je pravda, že školstvo 
z rozpočtu dostáva najviac, ale na druhej strane treba povedať aj to, že školské zariadenia 
alebo mesto má najviac práve budov a majetku v školstve a práve stav týchto budov je 
alarmujúci, aj keď prebiehajú viaceré rekonštrukcie, či už fasády, alebo vymieňanie okien, 
veľmi zlý stav je, čo sa týka sociálnych zariadení, kanalizácií a k tomu prislúchajúcich 
dopravných ciest týchto zariadení, čiže školská komisia sme sa uzniesli na tom, aby sme 
predišli havarijným situáciám, ktoré naozaj hrozia zo skutkového stavu, ktorý je na 
jednotlivých školách a škôlkach,  

- ďalej uviedol, že by chcel za komisiu školstva predložiť poslanecký návrh v znení, že 
komisia školstva odporúča zohľadniť požiadavky škôl a školských zariadení na 
rekonštrukčné práce ako aj v prípade havarijných situácií, t. j. navýšiť kapitálové výdavky 
v programe 9. vzdelávanie pri investíciách na hodnotu 130 000 Eur,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- upozornil na to, že každý bod, ktorý dnes nastavíme na nejakú výšku, je obmedzený pre 

tvorbu rozpočtu; táto diskusia kľudne mohla prebehnúť aj pri druhom čítaní rozpočtu 
v októbri, ešte ani vtedy sa nebude schvaľovať, ale budeme hovoriť o bežných výdajoch; 
ak dnes toto nastavíme na 130 000 Eur, potom všetko ostatné budeme musieť prispôsobiť 
tomu,  

- uviedol, že vyšiel školstvu v ústrety, ale tiež odmieta to, aby sme v jednom roku opravili 
všetko, čo sa neopravilo desať rokov; snaží sa o to, aby malo školstvo dostatok, ale 
v rámci možností, ktoré máme; momentálne tam je plánovaných 76 tisíc Eur, alebo  
66 tisíc Eur (nepamätá si presne), čo bolo najviac, koľko sme dokázali s prísľubom, že 
vyjde v ústrety podľa vývoja rozpočtu v každej novej investícii v škole tak, ako sme vyšli 
v tomto roku; jednoducho, ak dnes odsúhlasíme 130 000 Eur, tak všetko ostatné budeme 
musieť k tomu prispôsobiť, to len upozorňuje a o jeho poslaneckom návrhu dá hlasovať,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že v prvom nástrele sa mu to zdá naraz veľa, v každom prípade by bol rád, keby 

to bolo zadefinované a nie je stotožnený s tými 130 000 Eur, pretože toho priestoru tam 
u nás asi nie je, ale rozhodne by sa mal riešiť havarijný stav na Pionierskej škole a tam by 
sa nejaké peniaze mali dať;   

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že sme dali na Palárika; je tam havarijný stav s kanalizáciou; jednoducho máme 

snahu v tomto roku, vedeli sme, že niektoré položky nedočerpáme, fakt sme to dali všetko 
do školstva, má snahu aj na budúci rok; ale ak tu dnes zabetónujeme ktorúkoľvek položku, 
túto budeme už pri tvorbe rozpočtu len obchádzať,  

 
Ing. Róbert Andráši – poslanecký návrh 
- uviedol, že má dva poslanecké návrhy; v prvom ide o to, že občania sa sťažujú na 

nepokosenú trávu a starostlivosť o zeleň, ktorá nie je v poriadku v cintoríne; zisťoval si to, 
hovoril o tom aj s oddelením životného prostredia, aj s majetkovým oddelením a nemali 
proti tomuto nič; ide o to, že cintoríny má na starosti majetkové, majú tam správcu, ktorý 
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sa stará o všetko okrem tejto zelene, ktorú má zase životné prostredie Ing. Braníková, 
preto navrhol presun financií, aby to malo komplet pod sebou správa majetku; navrhuje 
presunutie finančných prostriedkov určených na starostlivosť o zeleň v cintorínoch 
v položke údržba zelene do položky správa cintorínov,  

- ďalej uviedol, že druhý je o technických službách; možno teraz sa to neschváli, ale chce 
otvoriť túto tému, aby sme o tom rozmýšľali; v materiáli to bolo dobre spomenuté, naozaj 
by bolo dobré mať nejakých zamestnancov, netreba nejaké komunálne služby, mohli by 
byť pod majetkovým nejakí ľudia; v jeho prvej mysli boli najprv dvaja ľudia, ale keď sa 
rozprával s poslancami, tak by bolo potrebné viac tých ľudí; ide o maľovanie čiar na 
parkoviskách, spravenie bezbariérových nástupov na chodníky, pokosenie a danie do 
poriadku tých, ktoré nie sú vo výmere o našu zeleň, napríklad most alebo smerom na 
Duslo, alebo rôzne ďalšie časti, ktoré vyzerajú zle a potom nám kazia meno, že máme 
všetko v poriadku, ale tieto veci nie sú v poriadku, lebo Slovenská správa ciest sa 
vyhovára, že oni majú len svoju časť a takto nájdeme plno plno ďalších vecí na sídliskách, 
ktoré treba dať do poriadku a toto by bolo veľkou posilou; komunálne služby sú 
v jednotlivých mestách, majú tam pracovníkov,  

- navrhol, aby sa do rozpočtu 2017 zahrnulo šesť zamestnancov pod majetkové oddelenie, 
ktorý budú vykonávať komunálne činnosti, ako aj náradie potrebné pre výkon týchto 
činností, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že s druhým návrhom nemá problém, lebo si vyžaduje hlasovanie, ale o prvom 

návrhu nemusí dávať hlasovať, pretože sme s tým stotožnení, je to logické a my tak dáme 
pripraviť rozpočet; nepotrebujeme na to uznesenie mestského zastupiteľstva, stačí vydať 
pokyn na presun sumy z položky do položky, z oddelenia starostlivosti o zeleň to pôjde do 
správy majetkového, kde to dostane správca cintorína; vybavíme to organizačne, netreba 
o tom hlasovať; o druhom návrhu dá samozrejme hlasovať,  

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol k tomu cintorínu, že dnes sa tam bol pozrieť, je momentálne perfektne urobený, 

pokosený, čistý, vyhrabaný, asi takto by mala vyzerať úroveň cintorína v Šali,  
- ďalej uviedol, že by chcel oceniť v tomto návrhu pokles úverovej zaťaženosti mesta; 

klesajúcu tendenciu, keď porovná s rokom 2013 po rok 2017, tam je skoro desať 
percentné zníženie úverovej zaťaženosti a ten trend je dobre klesajúci; uvoľňuje mestu 
ruky aj pri otázke získania ďalších úverov pre investičné akcie; uviedol, že v eurofondoch 
je uvádzané v oblasti kultúry, rekonštrukcia domu kultúry a spoločenského domu vo Veči, 
náklad štyri milióny; nie to ho trápi, ale boli tam pridelené z audiovizuálneho fondu 
finančné prostriedky na rekonštrukciu kinosály; opýtal sa, do ktorého termínu je predĺžená 
platnosť čerpania týchto peňazí, aby nám neprepadli,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že už prepadli; zúčastnil sa rokovania s p. profesorom Šmatlákom, ktorý je 

riaditeľom audiovizuálneho fondu a nie že prepadli, oni nemôžu prepadnúť, totižto len 
zmluva bola podpísaná tak, že sme raz žiadali jej predĺženie vzhľadom na to, že nebolo 
možné uskutočniť výmenu sedadiel, na ktorú nám prispel audiovizuálny fond sumou  
18 tisíc, ak sa dobre pamätá a ich výmena bola 156 tisíc; lenže my sme to nemali kryté, 
pretože pri pôvodnom rozpočte sa zabudlo na to, že sa musia rozšíriť tie plošiny pod 
sedadlami, ktoré majú v sebe vzduchotechniku; odišiel na rokovanie k profesorovi 
Šmatlákovi, aby mu vysvetlil, že za týchto okolností my nevieme zužitkovať tieto peniaze 
a máme vyhliadku na rekonštrukciu kultúrneho domu, tak by sme to spravili vtedy;  
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uistil ho, že tento ich zámer podporovať kino na Slovensku naďalej trvá, čiže v čase, keď 
to pre nás bude aktuálne, máme prísť so žiadosťou, ktorej jednoznačne bude vyhovené, 
pretože ona spĺňa kritériá toho, za akých poskytujú tieto prostriedky a oni prostriedky na 
to majú; dúfa, že získame viacej vzhľadom k tomu, že ten rozpočet je väčší a že to 
získame v čase, keď to bude mať zmysel a urobíme to s tou veľkou rekonštrukciou,  

 
Mgr. Július Morávek 
- opýtal sa, či to teda nie je viazané na rok 2017, 2018,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nie, nie je, 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že je to na rekonštrukciu Domu kultúry,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že áno; tá návšteva nám potom priniesla ešte ďalšie veci, prispeli nám na nejaké 

podujatia, lebo sme si dokázali vykomunikovať aj toto zároveň s tým,  
 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- ospravedlnil sa, chcel zreagovať na kolegu Andrášiho; povie len svoje stanovisko, že 

určite nebude hlasovať za jeho poslanecký návrh, ktorý hovorí, že treba prijať šesť ľudí 
a vysvetlí prečo; vieme presne, že chceme pridať šesť ľudí, ale obecne bolo povedané na 
nejaké čiary, na pokosenie čohosi a bezbariérové čosi; dobre, toto možno v nejakých 
letných jarných mesiacoch sa dá, ale čo budú robiť v zime; toto je podľa jeho názoru 
veľmi predčasný návrh, za ktorý hlasovať nebude, a obšírnejšie k tomu povie pri bode  
C 7; obecne si myslí, že najprv si postavme nejakú stratégiu, potom hľadajme spôsoby 
a naplnenia a okrem účelu niečoho si stanovme aj cieľ čohosi, ale toto mu tu totálne 
absentuje; nevymyslel to on, vymysleli to nejakí múdrejší ľudia pred ním,    

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- uviedol, že by sa chcel vyjadriť k predrečníkom; myslí si, že pokiaľ on navrhne niečo, 

nevie, prečo prišlo najprv dva, potom šesť, na budúci týždeň príde štrnásť, naozaj nevie, 
ako k tomu prišli a po druhé nevie, či majú vyčíslené, čo to bude mesto stáť; pretože 
navrhne aj on, aby ste dostali Nobelovu cenu, ale či ju dostanete, to nevie,  

- ďalej uviedol, že nevie, ako to bude s presúvaním, či to bude robiť správa majetku, alebo 
či to bude robiť oddelenie zelene,  

 
Ing. Jana Nitrayová 
- uviedla, že to je už rozhodnuté,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že dobre, rozhodnuté je, ale aký to má význam, takéto presúvanie; veď je to 

z jedného mesta, z jedného majetku, či to robí táto časť oddelenia alebo tá; opýtal sa, či 
v tom je rozdiel,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že je; je v tom taký istý rozdiel, ako sme sa pred chvíľou rozprávali o zeleni; 

zeleň máme viazanú v dvoch kontraktoch; máme kosenie zelene, ale nemáme likvidáciu, 
ktorá je riešená v odpadoch; teraz sme to z odpadov vytiahli a dali sme to logicky ku 



 47 

koseniu, lebo ten, kto kosí, nech si zlikviduje zeleň; v tomto prípade máme správkyňu 
cintorína, ktorá ale nerieši kosenie; kosenie rieši správca, ktorý kosí mesto; jemu 
zoberieme len toľko peňazí, čo sa rieši cintorín, aby správkyňa cintorína si mohla 
objednať pokosenie vtedy, keď to reálne naozaj treba a aby to nebolo súčasťou kosenia 
v meste; o nič iné nejde,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že to sa už malo dávno spraviť, veď to, čo hovorí, má logiku; chápe to, len prečo 

na to prichádzame až teraz; keď sme zadávali kosenie, toto sme si mali rozmyslieť, že 
o čom to je,  

 
Róbert Tölgyesi – faktická poznámka 
- uviedol, že by chcel reagovať na tú vec Ing. Barana; boli tam určité veci, ale nakoniec 

vyznel dosť dobrý názor alebo nápad, že určiť nejaké zásady, pretože osobne si tiež myslí, 
že na tých pár zamestnancov by sa dala nájsť robota na celý rok, len to treba ešte viac 
konkretizovať, alebo nájsť na to riešenie, že čo a ako; je tam letná údržba, zimná údržba, 
je viac činností, čo by sa dalo robiť v tomto meste,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že ešte sú dve rokovania ohľadom rozpočtu pred nami, októbrové a novembrové 

predpokladá, je možné riešiť to vtedy, ale nechce do tohto vstupovať, máte právo sa všetci 
rozhodnúť,  

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Barana v znení: 
- doplniť uznesenie o časť C. schvaľuje neuplatnenie miestneho poplatku za rozvoj na  

rok 2017. 
Prezentácia: 19 
Za:  15 
Proti:    1 
Zdržal sa:   3 
Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Mariána Krištofa 
- zohľadniť požiadavky škôl a školských zariadení na rekonštrukčné práce ako aj v prípade 

havarijných situácií, t. j. navýšiť kapitálové výdavky v programe 9. vzdelávanie pri 
investíciách na hodnotu 130 000 Eur 

Prezentácia: 19 
Za:    9 
Proti:    4 
Zdržal sa:   6 
Poslanecký návrh Ing. Mariána Krištofa nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Róberta Andrášiho v znení: 
- navrhol, aby sa do rozpočtu 2017 zahrnuli výdavky na šesť zamestnancov pod majetkové 

oddelenie, ktorí budú vykonávať komunálne činnosti, ako aj náradie pre výkon týchto 
činností 
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Prezentácia: 19 
Za:    9 
Proti:    4 
Zdržal sa:   6 
Poslanecký návrh Ing. Róberta Andrášiho nebol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017, 
B. odporúča 

pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2017 vychádzajúci z predložených východísk, 
C. schvaľuje 

neuplatnenie miestneho poplatku za rozvoj na rok 2017.  
 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- doplnil, že by chcel každého poslanca uistiť, že máme ešte dostatok času k príprave 

rozpočtu pre budúci rok, aby sme zohľadnili všetky návrhy, ktoré bude možné v tomto 
meste zrealizovať, aby sme si ich dôsledne pripravili, aby sme ich predložili v rámci 
rokovania rozpočtu, aby sme si aj povedali, ktoré sa jednoducho uskutočniť nemôžu, lebo 
zakryť sa budeme môcť len takou perinou, na akú budeme mať; žiadny z nich nebol mimo 
tému, len musíme na to nájsť zdroje.  

 
 
6. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2016 - materiál číslo C 6/7/2016  
Predložila Bc. Margita Simighová, referent RPaVO  
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo     

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2016, 
B. schvaľuje 

doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 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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7. Ekonomická náročnosť zriadenia nového právneho subjektu, ktorý by zabezpečoval 
pre mesto Šaľa komunálne činnosti - materiál číslo C 7/7/2016 

Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši – procedurálny návrh 
- skonštatoval, že analýza je naozaj (myslí to v dobrom) povrchná v tom, že čo sme žiadali, 

to sme zhruba dostali; je tam kopec vecí, ktoré treba ešte do toho zakomponovať; myslí si, 
že nato, aby bola ozaj fundovaná, treba na nej ešte popracovať, to sme sa zhodli aj na 
ekonomickej komisii a nemyslí si, že teraz je zrovna ten správny čas sa s tým zaťažovať; 
preto navrhuje, aby sme o tomto bode ani nerokovali, nedebatovali, ale vrátili sa k nemu 
až na zastupiteľstvo, ktoré bude po zastupiteľstve, ktoré úspešne schváli rozpočet, keď 
bude viac času; teraz to asi nie je témou, je milión iných činností, čo má takáto 
organizácia, naozaj to nie je kosenie, teraz nemá zmysel sa tým zaoberať, čiže skončime 
o tom diskusiu a vráťme sa k tomu za dva, tri, štyri, päť mesiacov, keď to bude 
kompletnejšie, keď zodpovední budú mať viac času a pripravia viac podkladových 
materiálov,  

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení: 
- stiahnuť materiál z rokovania.       
Prezentácia: 18 
Za:  12 
Proti:    3 
Zdržal sa:   3 
Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho bol prijatý.  
 
 
8. Návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá pripraví analýzu variantných riešení 

prevádzky Mestskej autobusovej dopravy (MAD) v Šali - materiál číslo C 8/7/2016 
Predložil Ing. Michael Angelov, poslanec MsZ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že predtým, než otvorí diskusiu, tak by chcel uviesť niekoľko vecí, ktoré sa 

týkajú tohto procesu; v súčasnosti je zahájený proces verejného obstarania dodávateľa 
tejto služby; predpokladáme, že po rokovaniach, ktoré sme mali, sme si nechali 
dopodrobna vysvetliť akumulačný systém v autobusoch, tak už dnes vieme, že autobus, 
ktorý nám bol ponúknutý vtedy, mal predimenzované batérie, ktoré boli pripravené kúriť 
aj pri mínus dvadsiatich stupňoch, čo je v Šali úplne zbytočné a je možné to riešiť 
alternatívne inak a že tá cena autobusu môže byť niekde úplne inde; faktom je, že 
očakávame, že výsledkom tohto verejného obstarávania, ktoré vlastne už budúci týždeň 
má termín odovzdania ponúk je 29. septembra, cena by sa mala podľa našich odhadov 
pohybovať niekde na úrovni 100 000 Eur ročne; za túto cenu prinášame komfort, ktorý je 
nielen pre bežnú skupinu obyvateľstva, ale najmä sme zohľadňovali hendikepované 
skupiny, to znamená, že to musí byť autobus, do ktorého sa dá plynule vojsť rovno (je to 
aj pre seniorov, ktorým sa ťažko nastupuje po schodoch v dnešných autobusoch) 
a v prípade mikrobusu nemá vedomosť, že by takéto mikrobusy mali zníženú dlažbu; je to 
pre vozíčkarov, je tam miesto pre dva detské kočíky, pretože matky hojne využívajú 



 50 

hromadnú dopravu, tak aby ich mohli bezpečne umiestniť v tomto vozidle; okrem toho sú 
tam bezpečnostné prvky ako kamera, niektoré ďalšie veci, ktoré zvyšujú komfort a sú tam 
potom vychytávky pre mladých, Wi-Fi a USB konektor na dobíjanie zariadení, 

- ďalej uviedol, že toto bolo cieľom, zatraktívniť mestskú dopravu, okrem toho priniesť 
absolútne nový ekologický prvok, ktorý elektrobus prinesie bez ohľadu na to, že 
v neskoršej prevádzke tie náklady na údržbu sú úplne inde než u dieselových autobusov; 
upozornil, že k Vášmu návrhu už bol prijatý a pripravený jeden rozpočet, kde cena za tieto 
služby sa pohybovala niekde na úrovni 150 000 Eur; túto cenu vypracovala spoločnosť, 
ktorá v tej dobe zabezpečovala autobusovú dopravu, 

 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že je to okolo 135 000 Eur,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že áno, je to medzi 120 až 157 tisícami,  
- ďalej uviedol, že sa nejako nebráni tomu, aby tu chodil mikrobus, nakoniec ani tomu, aby 

vznikla nejaká komisia, ktorá to posúdi, ale jedine ako doplnok normálnej autobusovej 
dopravy a s týmto nemá problém, pretože medzi 100 tisícmi a 135 tisícmi je priestor na to, 
aby sme zaradili ešte doplňujúcu aj mikrobusovú dopravu; bol by rád, ak môžu, aby na 
toto sústredili svoju pozornosť a našli kombináciu, kde to bude normálne fungovať,  

- ďalej uviedol, že máme zmluvu so spoločnosťou, ktorá pre nás zabezpečuje dnes 
hromadnú dopravu do konca tohto roku, tá bola už vlastne predĺžením tej minulej zmluvy 
len preto, že verejným obstarávaním sme nedošli k výsledku a on má jednoducho 
zodpovednosť za to, aby mestská hromadná doprava v tomto meste fungovala plynule aj 
naďalej; nevylučuje to, aby občania mali zvýšený komfort možno tým, že využijú aj tie 
mikrobusy, ale všetci tí, ktorí potrebujú služby kultúrneho autobusu, ktorí dnes chodí 
takmer v celej vyspelej Európe, jednoducho toto nie je jeho snom, ale potrebou tohto 
mesta,        

 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že tam je viacero vecí; moderné mikrobusy sú nízkopodlažné, nemá bohužiaľ 

fotku, ktorú by dal (poprosil informatikov, aby našli na internete mikrobus značky 
Mercedes Sprinter City 77),  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že počíta, že ten ale nie je v tej cene, ktorá tu je kalkulovaná, lebo toto určite 

nebolo kalkulované na viaceré Mercedesy,  
 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že sú väčšie aj menšie; sú aj nízkopodlažné, čiže to sú naozaj autobusy, ktoré 

jazdia v mestách, nie je to žiadny experiment, že teraz my sme prvé mesto; autobusy majú 
kapacitu od dvadsať do štyridsať ľudí sa tam zmestí, záleží, aká veľkosť sa použije; toto je 
tá najväčšia, tam sa zmestí až 40 ľudí, ale sú ešte menšie verzie, ktoré majú vzadu len 
polovičné dvere, alebo potom len s jednými dverami,  

- ďalej uviedol, že čo sa týka prevádzky mestskej hromadnej dopravy aj naďalej, tak sa to 
robilo posledný rok, že sa aj predlžovala zmluva s Arrivou bez súťaže; v prvom rade vidí, 
čo aj spomínal, že tá zmluva je predstavená na dlhú dobu na rok 2026, keď sa to predĺži 
do 2031, tak si nemyslí, že treba veci robiť hŕŕ, ale naozaj je potrebné, aby sme sa 
zamysleli nad tou formou, 
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- ďalej uviedol, že včera ešte urobil taký rýchly pokus, viezol sa medzimestskými spojmi 
a počítal, koľko Večanov nám zobralo medzimestské spoje, čo je vlastne strata pre mesto 
a zisk pre vyšší územný celok; fakt sa stalo, že sme stáli na zastávke pri železničnej 
stanici, to bolo asi o štvrtej hodine, asi dvanásti ľudia, prišiel autobus z Diakoviec a vzal 
nás; práve tá pravidelná premávka cez deň má práve aj za úlohu zvýšiť tie príjmy; 
dokonca v tej kalkulácii, ktorú máte, to tam ešte nie je ani započítané, že vlastne my tie 
príjmy vieme zvyšovať, takže toto je takýmto spôsobom; potom, keď už nie je tá dopravná 
špička, tak zase vieme zabezpečiť, aby tí ľudia, ktorí prídu z vlakovej stanice, aby ich 
mestská hromadná doprava vedela vziať; tam tiež chodia medzimestské autobusy, ale tie 
nečakajú, keď mešká vlak, tým pádom sa človek nemôže spoľahnúť, že ho bude mať kto 
vziať, lebo toto vyšší územný celok nerieši primárne; toto by malo riešiť práve mesto, že 
svojim obyvateľom bude vedieť zabezpečiť túto službu; tým verí, že aspoň mierne sa 
podarí znížiť počet áut, ktoré tam parkujú pri stanici, lebo viete, že tam je to vo veľmi 
zlom stave; dá sa o tom hovoriť dlho, nie je jeho cieľom, aby ich presviedčal, že presne tri 
autobusy majú byť; teraz je to fakt o tom, aby sme zriadili pracovnú skupinu, až potom 
mestské zastupiteľstvo a primátor to nejako zhodnotia,       

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že sa tomu nebráni, aby sa doplnili autobusy, ale normálny systém, ktorý tu 

funguje autobusovej dopravy si myslí, že tu v tomto meste musí fungovať; samozrejme 
vylepšime tú službu aj mikrobusmi, nemá s tým problém, ak na to máme v rozpočte 
peniaze, alebo ak posúdi mestské zastupiteľstvo, že toto tu jednoducho má byť, určite sa 
tomu nebude brániť,   

 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že z pozície laika nevie, či sa prihlásili opäť do novej súťaže jeden alebo viacerí 

uchádzači; opýtal sa, čo sa stane, keď súťaž neskončí úspešne a trebárs ku koncu roku 
skončí zmluva; opýtal sa, či ju vieme nejako predĺžiť, alebo súčasný dodávateľ služby sa 
nám už vyhráža, že nám ju nebude robiť; vieme ju trebárs predĺžiť aj na pol roka,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že momentálne už má predĺženú zmluvu, nie je to také jednoduché, aby sme ju 

predĺžili znovu, lebo tento systém keby existoval, tak verejné obstarávanie sa môže zrušiť; 
problém je v tom, že si musíme obstarať normálnym obstarávaním novú firmu a na čas 
nevyhnutný medzi obstarávaniami, jednoducho je prijateľné toto,  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že je tam taká alternatíva, teoreticky, pokiaľ by samozrejme súčasný dodávateľ 

povedal nie, nie, nie, ja vám to 1. januára ... (nedokončená veta),   
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že aj to sa môže stať, budeme hľadať náhradné riešenie, objednáme si túto službu 

za nejakých podmienok, lebo by sme to museli obstarať aj elektronickým kontraktačným 
systémom, alebo nejakým spôsobom tak, aby sme na čas túto službu mali zabezpečenú,  

 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že preto sa pýtal, lebo sám si nedovolí tvrdiť, koľkí chodia autobusom; povedal 

by, že menej ako jedna štvrtina tohto poslaneckého zboru a ideme rozhodovať o službe, 
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ktorú teraz samozrejme pre občanov budú využívať určite oveľa ďaleko viac za prácou do 
Bratislavy; verí tomu, že Ing. Angelov si dal robotu nielen s vypracovaním toho, ale že sa 
s niekým aj rozprával presne tak, ako na rozličných fórach a existujú rozličné názory na 
to, čo bolo, čo všetci chápeme, že tie mikrobusy bola úplná bomba, boli to čistí 
podnikatelia, čiže, keď to pre nich nebolo výhodné, tak jednoducho zavreli dvere, 
odparkovali autobus, čo sa samozrejme v tomto prípade ani stať nemôže, čiže sa to musí 
riešiť; napriek tomu je naklonený tomu, že stále vidíme len jednu alternatívu, jeden veľký 
autobus, pokojne by videl aj iné riešenie, minimálne sa nad ním zamyslieť, keď tam budú 
presné čísla,       

- ďalej uviedol, že tiež do tejto chvíle celkom nevie, prečo je nutné byť tí ekologickí, ale 
koniec koncov aj na výrobu batérie treba nejaké uhlie spáliť, či to nemôžu byť napríklad 
CMG autobusy, tam sa asi tie ceny pohybujú úplne niekde inde; zaujímalo by ho, ako to je 
v podobných mestách, ako je naše a naozaj sa môže stať, že z desiatich podobných od 
Vranova cez Nové Zámky majú len veľké autobusy; napriek tomu by sa nad tým chvíľu 
zamyslel; minimálne, keď nebudú všetky tie alternatívy a pokojne môže byť naozaj tá 
najpraktickejšia, jeden veľký elektrobus a potom sa môžeme  zameriavať na niečo iné; 
minimálne by počkal s vyhodnotením súťaže a určite za návrh Ing. Angelova zahlasuje už 
len z toho dôvodu (prizná sa, celkom úprimne), že zopár z nás vedie vlastné firmy; 
pätnásťročnú istotu dávať niekomu, to sa mu ani nechcelo veriť, keď to videl; normálne 
by si niektorí mohli povedať, že založí spoločnosť a kúpi si autobus; to je úžasná doba 
a netvrdí, že sú tam obrovské zisky, ale jednoducho to je na desať až pätnásť rokov 
zamknuté a za päť rokov sa môže objaviť čosi iné a my budeme zakonzervovaný ďalších 
desať, pretože ten dodávateľ služby, ktorý vyhrá, si uplatní opciu atď., určite by sa nad 
tým zamyslel a tento návrh p. poslanca Angelova podporí, 

 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že určite sú v tom materiáli zaujímavé myšlienky a stoja za povšimnutie; z jeho 

pohľadu je však škoda, že táto iniciatíva neprišla v uplynulom roku následne po tom, ako 
bola prvýkrát súťaž vyhlásená a následne zrušená a v zásade prešiel skoro rok a nič sa 
nedialo; osobne si myslí, že vzhľadom k tomu, že 29.09. majú byť predložené ponuky 
k vyhlásenej súťaži, bolo by na škodu veci súťaž zrušiť; predpokladá, že aj to zadanie, 
ktoré bolo podkladom pre vyhlásenie tejto súťaže, by prešlo nejakou odbornou 
oponentúrou, že to vyjadruje doterajšie skúsenosti mestskej dopravy v Šali a nejaké tie 
ciele, ktoré v tejto oblasti máme; zastáva teda názor, že súťaž je rozumné dotiahnuť 
dokonca; ak bude predložená ponuka, čo sa nemusí stať, ktorá vo finále spĺňa naše 
zadanie alebo zadanie mesta a cenové predpoklady, že treba túto súťaž dotiahnuť do 
konca; ak bude prebiehajúca súťaž na tomto prípade veľký elektrobus uzatvorená podľa 
našich predstáv, nič nebráni tomu, aby bola vyhlásená súťaž na doplnkovú dopravu 
rôznou formou, tie minubusy spomína aj p. Angelov vo svojom materiáli ako jednu 
z alternatív, ktorá by mohla doriešiť dopravu do okrajových oblastí a práve tu by videl 
priestor pre komisiu územného plánovania, výstavby a dopravy, aby spoločne 
s vyzvanými odborníkmi pripravila nejaký podklad a zadanie doriešenia doplnkovej 
dopravy, 

- ďalej uviedol, že z vyššie uvedených dôvodov tento návrh nepodporí a utvrdilo ho v tom 
aj vystúpenie p. primátora,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že tiež sa zamýšľal nad tým, že je to možno trošku neskoro, ale tvrdí, že pri 

takejto sume radšej neskôr ako nikdy; tiež nepopiera, že súťaž treba dokončiť, akurát by 
možno počkal s vyhlásením výsledkov vzhľadom k tomuto návrhu,  
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Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že čo sa týka tých termínov, spomenul to p. poslanec Bartošovič; na minulom 

zastupiteľstve sa pýtal, v akom stave je verejné obstarávanie a vtedy mu p. právnička 
Torišková povedala, že nemôžeme o tom ešte hovoriť, lebo to ešte prebieha; dozvedel sa 
o tom krátko po tom, ako to bolo vyvesené vo vestníku (to bolo 29.08.); on tu bol 
s výzvou, kde už sme s kolegom Plentom chceli zrušiť tú súťaž; skrátka reagoval len na 
to, že bolo vyhlásené nové obstarávanie; vidí príležitosť na nejakú zmenu, posun v tejto 
téme vpred pre občanov a ďalšia vec, že čo p. poslanec Bartošovič hovoril, že dúfa, že 
zadanie pre mestskú dopravu prešlo nejakou oponentúrou, tak čo má on informácie, tento 
materiál nebol prerokovaný v komisii, nebola k tomu žiadna verejná diskusia otvorená, 
takže nie,  

 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že dnes máme 22. septembra a 27. októbra máme ďalšie zastupiteľstvo; ak si 

zoberie, že materiály majú byť distribuované členom zastupiteľstva desať dní pred 
konaním zastupiteľstva, tak sa dostane k termínu 17. október; ak to má byť ešte predtým 
prerokované v príslušných komisiách a výboroch mestských častí, pretože takéto 
materiály by mali byť prerokované, tak sa dostane do absolútnej časovej tiesne, pretože si 
nevie predstaviť rozsah takéhoto materiálu; ďalej by sa pýtal, opierajúc sa o zákon 
o obecnom zriadení, túto komisiu, ak má byť v gescií predsedu komisie mestského 
zastupiteľstva, kto by mal byť členom tejto komisie, kto ju menuje, či ju predseda 
príslušnej komisie zostaví, alebo na návrh primátora, ak je to uznesenie mestského 
zastupiteľstva, pretože komisia je podľa zákona o obecnom zriadení, aj podľa rokovacieho 
poriadku komisií, autonómny orgán, ktorý je iniciatívny, kontrolný a má odporúčací 
charakter; nemá rozhodujúcu silu; komisia môže byť stála, dočasná, vy tu hovoríte 
pracovný orgán, pracovná skupina; zákon o obecnom zriadení nehovorí o pracovných 
skupinách, hovorí o dočasných komisiách, stálych a dočasných; ak vychádza z uznesenia 
mestského zastupiteľstva, tak by potom bolo potrebné, aby to bola dočasná komisia 
zriadená mestským zastupiteľstvom, ktorá by mala poslúžiť; právomoc aj súčasných 
komisií je v tom, že ak sa ako autonómny orgán rozhodne, že takýto orgán bude riešiť, má 
na to plné právo a predseda komisie si môže na rokovanie prizvať do tímu, koho považuje 
za potrebného odborníka v príslušných oblastiach; podľa jeho názoru by tam mal byť 
ekonóm, dopravný inžinier, zástupca mesta, ktorý pracuje do rozpočtu; toto mu v tomto 
materiáli chýba; vychádza len zo zákona o obecnom zriadení, štatútu mesta a príslušných 
dokumentov mesta, ako je rokovací poriadok a podobne; nechce sa vyjadrovať k tomu, čo 
tu uvádzate k tým verejným súťažiam, ale chce poukázať na to, že sme v časovej tiesni; 
máme na to tri týždne, dnes je zastupiteľstvo, primátor podpíše uznesenie v priebehu 
začiatku budúceho týždňa, to znamená začiatkom ďalšieho mesiaca už a dostaneme sa 
k termínu druhého, tretieho októbra a 17. októbra má byť materiál hotový, aby mohol byť 
distribuovaný; opýtal sa, ako sa to dá stihnúť, ak to má mať vypovedaciu, hodnovernú 
silu, aby to argumentačne presvedčilo poslancov a príslušné odborné útvary mesta, 
mestského úradu a poslaneckého zboru, vrátane odborných komisií, aby povedali, že áno 
je to tak; nebráni sa tomu, môže to byť, ale na októbrové zasadnutie si to nevie predstaviť 
pragmaticky; plus, ak 29. 09. majú byť odovzdané ponuky a príde k nejakému 
vyhodnoteniu, tak potom čo, dostane sa do určitej kolízie; je to preňho ťažko riešiteľné 
tak, ako to teraz predložil; ak by to malo byť o nejaký mesiac ďalej, v poriadku, riešme, 
ale nech mu odpovedia na jeho otázky; zopakoval, kto má byť členom, kto ju menuje, 
dokedy to má spracovať, aké sú okruhy, ktoré má zistiť a k čomu sa má vyjadriť; ešte raz 
by chcel potom počuť názor predsedu komisie, ktorému to chceme dať na starosť,  
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Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že v prvom rade nejde o vymenovanie komisie, ale ide o poverenie ... 

(nedokončená veta),  
 
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka 
- uviedol, že ste povedali, že to riešite s p. Plentom; p. Plenta žije desať rokov 

v Azerbajdžane; opýtal sa, či on ide riešiť dopravu mesta Šaľa; myslí si, že to nie  
s Plentom, ale s p. Kardošom to spolu riešite,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že zareaguje na p. poslanca Morávka; nespomína si, že by sme o súťaži rokovali 

na mestskej časti, keď to tam bolo spomenuté, o tejto, ktorá prebieha; súhlasí s  tým, že je 
to určite na budúce zastupiteľstvo rozhodne šibeničné a takmer nesplniteľné a zase na 
ďalšej strane by položil ďalšiu otázku, že čím sme sa dostali do tej časovej tiesne; 
uvedomme si jednu vec; rozhodujeme o strašných miliónoch korún, takže pozor na to, 

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- opýtal sa, aká je záruka, že keď sa vymenuje kvalitnejšia komisia, nevie, či tam budú 

dopravní inžinieri, ekonómovia, alebo kto, to, čo ste predstavil, na základe čoho si 
myslíte, že to bude lacnejšie, ako to, čo sa dalo teraz do súťaže; opýtal sa, či je záruka 
toho, že keď sa vygeneruje z komisie nejaký výsledok a dajú sa kritériá, že tá najbližšia 
súťaž bude taká, že bude omnoho lacnejšia, ako tá, čo teraz prebieha, alebo ktorá bude  
29. októbra prijímať prihlášky; myslí si, že to nevieme zaručiť,  

 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že práve tá pracovná skupina potrebuje zistiť, aké by boli zvýšené príjmy v tomto 

prípade; my vieme urobiť prieskumy, stačí si sadnúť na zastávku medzimestskej a počítať, 
koľko zo selického autobusu vyjde ľudí; vieme, koľko budú príjmy a na základe toho 
vieme prejudikovať, aké budú príjmy, vieme to od prepravcov vyzistiť, už nejaké 
nacenenie tu bolo a toto predložiť poslancom na posúdenie,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že chápe, ale na druhej strane, ak ten prepravca, ktorý bude mať kvalitný autobus, 

vyhrievaný a iné prednosti, tak nevidí, ak má zaplatiť príklad len euro za odvezenie zo 
stanice do Veči, prečo by išiel do preplneného autobusu, ktorý ide do Trnovca, obyčajný 
spoj, ktorý robí SAD, ako keď tam má pripravený autobus, ktorý bude perfektný, čistý 
a bude tam mať desať alebo pätnásť cestujúcich,  

 
 Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že oni nebudú čakať na mestskú, ktorá ide o pol hodinu, alebo o hodinu; naozaj tá 

mestská chodí raz za hodinu; keď sa chce niekto previezť, prevezie sa prvým autobusom, 
ktorý ho tam vezme,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že to je samozrejmé, chápe to, pretože cestujúci sa chce čo najrýchlejšie dostať 

domov, ale zase tá organizácia, ktorá to bude prevádzkovať, tiež nie sú na hlavu padnutí, 
aby na tom nezarábali, aby z toho nemali zisky; spravím to tak, že tam budem prvý 
a budem čakať na tie vlaky, 
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Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že sa stotožňuje s názorom p. poslanca Morávka vo väzbe na zákon o obecnom 

zriadení a na druhej strane sa stotožňuje s tým, že tento návrh nejakým spôsobom nie je 
v súlade a či už slovne alebo procedurálne s rokovacím poriadkom mestského 
zastupiteľstva, nie je v súlade s rokovacím poriadkom komisie, to je z toho 
procedurálneho pohľadu; nebude za tento návrh hlasovať; bola tu otázka, že tá súťaž, kedy 
bude uzávierka 29. 09., môže nejakým spôsobom dopadnúť; môže dopadnúť tak, že 
podmienky eventuálne mestu či už ekonomicky alebo v iných súvislostiach budú 
vyhovovať, alebo z nejakého dôvodu nebudú vyhovovať, čiže sa bude musieť hľadať 
riešenie na nejaké prechodné obdobie; myslí si, že keď to dopadne tak, samozrejme 
nechce predpovedať udalosti, potom príde na rad možno v intenciách tohto, ale tak, aby to 
bolo v súlade s tými dokumentami, o ktorých teraz hovoril, možno aj na takúto pracovnú 
skupinu, ktorá by možno pomohla tento problém riešiť, 

 
Ing. Michael Angelov 
- pokračoval, že nejedná sa o vymenovanie komisie, ale jedná sa o vymenovanie pracovnej 

skupiny; čo sa týka tých výsledkov, ktoré sa za šesť týždňov do zastupiteľstva dá stihnúť, 
už to je omnoho viacej než to, čo máme teraz; my momentálne nemáme žiadne informácie 
a ak sa nám za tých šesť týždňov na komisii podarí priniesť dokumenty ... (nedokončená 
veta); v konečnom dôsledku je to o tom, spočítanie toho, koľko ľudí cestuje dnes, ráno, 
ten problém nie je tak komplikovaný, ako sa zdá; tam ide primárne o to, koľko ľudí ráno 
potrebujeme odviezť do vlakov (tie čísla on má) a z toho sa dá vlastne zistiť, koľko 
autobusov je treba na to, aby sme prepravili tých ľudí; fakt je tam otázka ceny, nacenenia 
dopravcov, je to otázka príjmov, ktoré sa dajú čakať za takéto služby a potom je to naozaj 
o tom, či poslanci chcú zvýšiť komfort cestovania ľudí, či chcú zabezpečiť ďalšie služby 
mestskej dopravy, alebo chcú zachovať dnešný stav,  

 
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- uviedol, že nedostal odpoveď, na čo sa pýtal, kto má byť členom komisie, aké profesie 

ľudí, kto ju menuje a aký by mal byť režim tej komisie,   
 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že menovať komisiu bude predseda komisie, má poverenie; predpokladá, že 

v komisii má odborníkov, Ing. Vicena by sa mohol vyjadriť,  
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že tak potom sa to môže spraviť aj bez tej komisie; ak je to iniciatívny orgán, 

potom to komisia môže spraviť, prizvať si dvoch, troch odborníkov a potom to budeme 
riešiť,  

 
Ing. Vladimír Vicena  
- uviedol, že z procesného hľadiska ten návrh nie je presný; môže to byť postavené tak, že 

sama komisia pre dopravu, územný plán a výstavbu bude iniciatívna, keďže toto 
oprávnenie vyplýva, môžeme to formulovať aj takýmto spôsobom; v komisii sú odborníci, 
ktorí, myslí si, že sú a môžeme si prizvať ďalších, to nevie, či je teraz práve aktuálna 
téma, kto konkrétne tam bude; v komisii máme ľudí, ktorí sú v doprave odborníkmi, takže 
sama komisia by mohla vyvinúť túto iniciatívu; často skĺzame v zastupiteľstve do diskusie 
o odborných témach; teraz napríklad diskutujeme o tom, či dva alebo tri autobusy, jeden 
veľký, toto by mala byť činnosť komisie a zastupiteľstvo by malo dať na odporúčanie 
komisie, ktorá má odporúčací charakter; neprejudikoval by ani to, že výsledkom práce 
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komisie bude to, že sa spochybní to momentálne nastavenie súťaže; je dosť možné, že 
komisia sa rozhodne na tom, že tak, ako je mentálne súťaž nastavená, že to stihne do tých 
dvoch týždňov, ako to p. Morávek spočítal a možnože komisia potvrdí, že to súčasné 
nastavenie súťaže je v poriadku; napriek tomu aj tak tá komisia má len odporúčací 
charakter, bez ohľadu na to, čo povie; má to odporúčací charakter a p. primátor sa môže 
rozhodnúť, ako sám uzná za vhodné; či to stihne komisia, či je ten čas dostatočný, alebo 
nie, myslí si, že nejakú analýzu spraviť môže a dá odporúčacie stanovisko; iba to by 
zmenil, že to nie je špeciálna skupina vytvorená pod komisiou ale je to sama komisia,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že na toto by netrebalo mandát, ale na druhej strane sa nedá povedať, že púšťame 

sa tu do odborných diskusií, pretože dnes máte predložený návrh, ktorý sa týka rok 
pripravovaného procesu; rok tu hovoríme o mestskej hromadnej doprave; dnes 
rozhodnutím za dvadsať minút sme schopní zvrátiť kompletne celý proces; toto je to, čo 
jemu prekáža mimo to, že toto uznesenie neuvádza vôbec ustanovenie o tom, že sa má táto 
súťaž prerušiť, zastaviť alebo čokoľvek; takéto uznesenie by ani nemohlo byť prijaté 
v tomto zastupiteľstve; nechce to ďalej riešiť, lebo je tu ďalších množstvo procesných 
dôvodov, 

 
Miroslav Políček 
- uviedol, že by chcel povedať z vlastných skúseností aj svoj vlastný názor, aj z toho 

dôvodu, že s mestskou hromadnou dopravou pracuje niekoľko rokov; mesto Šaľa má dosť 
silnú prímestskú dopravu vďaka svojej pozícii a tým, že máme hlavnú trať železnice, 
máme prímestskú dopravu od Nitry, Nové Zámky, Dunajská Streda, takže dokážeme 
vykryť strašne veľa ľudí aj tou prímestskou; nehovorí, že nám to kradne, mestská doprava 
je služba vo verejnom záujme, zisková nebude nikdy, takže peniaze do nej pôjdu vždy; 
máme overený jeden veľký autobus, jazdí už desiatky rokov a v roku 2002 alebo 2003 bol 
zakúpený nový autobus, ktorý bol využívaný na mestskú dopravu; už v tej dobe ten 
autobus nebol nový, mal nejaké tri roky, ale v porovnaní s tým, čo jazdilo dovtedy, tak to 
bolo niečo luxusné; ceny za ten autobus sa ročne pohybovali v rozpätí od roku 2003-2008 
od milión šesťsto do milión deväťsto (v eurách 100 000 Eur, nakoľko ceny nafty stúpli); 
v porovnaní pri novom autobuse, čo chceme, nemeníme nič, zostaneme pri starom, 
nastavujeme tie autobusy na to, aby to vyhovovalo tým ľuďom; sme na rovnakej cene, nie 
je to nejaká horibilná suma, stále sme tam, kde sme aj boli predtým; teraz sa jedná o to, že 
my sme mali už starý autobus, mal vyše 16 rokov, neplatili sa zaňho žiadne odpisy, nič sa 
nerobilo, ten autobus sa len opravoval, udržoval, tankovala sa nafta a tie ceny sa 
pohybovali okolo 60 - 80 tisíc ročne; nová služba, nový autobus, chceme silného 
dodávateľa, aby nám tú dopravu vedel zabezpečiť stopercentne, 

- ďalej uviedol, že čo máme minibusovú dopravu, len toľko k tomu, že občanom sa páčila 
tá vec, že ich zobral spred mestskej dopravy a zastavil im kde chce; to my nikdy 
nemôžeme urobiť ako službu vo verejnom záujme, musí stáť na vyhradených miestach 
a tým občanom sa nikdy nedá vyhovieť na sto percent ale myslí si, že s tým, že máme 
súťaž nastavenú na desať rokov, chceme od toho dopravcu čo najlepšie služby a čo 
najlepší autobus a hlavne tú stabilitu, ak k niečomu príde, aby náhradných autobusov bolo 
niekoľko, 

- ďalej uviedol, že osobne by uvítal nejaký minibus, čo by behal na nejaké možno iné trasy, 
ale tam si to zase vyžaduje nové zastávky; nie je to jednoduché, musí to byť upravené, 
schválené, že by zobral nejaké iné trasy a dosť je tam problém s rannou špičkou; náš 
mestský autobus nestíhal; je veľký, ale nestíhal; tri minibusy by možno kapacitne boli, ale 
keď tam máme šesť kočíkov, tak už je to také; chce len toľko povedať, že v rannej špičke 
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nám súčasný dodávateľ poskytoval jeden autobus v rámci toho, aby zabezpečil odvoz 
všetkých ľudí, aby boli načas na stanici, jednoducho tá stabilita tam vždy bola a myslí si, 
že tá služba nie je o nič predražená, akú sme platili v minulosti,  

 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že by argumentoval tým, že naozaj nikto nežiada, aby mestské autobusy stáli 

všade; potom je zase otázka, či by mesto nemohlo vytvoriť zastávky na znamenie; zase 
ide o to, či chceme tým ľuďom priniesť voľačo nové, alebo necháme to, čo je tu; práve tie 
tri minibusy, každý minibus má miesto na kočík, ktorý je určený do mestskej prevádzky; 
nehovoríme o minibuse na transfery, sú to naozaj minibusy špeciálne pre mestá a práve 
tých kočíkov by sme vedeli zobrať paradoxne viac,  

 
Miroslav Políček 
- uviedol, že tá komisia, aj keď bude zvažovať tie minibusy, treba rátať s tým, že čo ak to 

v reálnej skúške neobstojí, že tí ľudia budú mať problém, kto za to zoberie zodpovednosť; 
je to podľa neho trošku hazardovanie s financiami mesta a s financiami občanov; 
facebook je dosť silná zbraň, ráno dôjde k prvému problému a nebudeme vedieť, čo skorej 
prečítať, nevie si to predstaviť; bojí sa len toho, že môže dôjsť k tomu, že je niečo 
stabilné, doteraz to odviezlo všetkých ľudí; zrazu príde niečo nové, stane sa, že sa 
náhodou neodvezú všetci a čo potom, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že s týmto korešponduje aj to, čo chcel povedať Ing. Angelovovi; nech 

hlasovanie dopadne akokoľvek, podporí jeho snaženie, aby tu existovala doplnková služba 
s minibusom; myslí si, že sa na to vytvorí rozdiel medzi mikrobusmi a reálnou 
autobusovou dopravou, ktorá tu dnes existuje, nám umožní to, aby sme zriadili špeciálne 
trasy pre minibusy a možno by ani nemuseli chodiť po autobusových zástavkách, ale 
možno by mohli chodiť naozaj po nových vytvorených miestach, takže chce ho uistiť, že 
s tým nemá problém; nech to hlasovanie dopadne akokoľvek, do budúcnosti bude rád, keď 
sa týmto tá komisia bude zaoberať; keď to zapracujeme či do budúcoročného rozpočtu, 
alebo niekedy do budúcnosti, je principiálne jedno, ale má záujem na tom, aby sa zlepšila 
hromadná doprava a aby tí ľudia mali istotu, že sa prepravia tak, ako mali tú istotu aj 
doteraz,            

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

návrh na vytvorenie pracovnej skupiny, ktorá pripraví analýzu variantných riešení 
prevádzky Mestskej autobusovej dopravy v Šali,  

B. poveruje 
predsedu Komisie územného plánovania, výstavby a dopravy vytvorením pracovnej 
skupiny, ktorá na 8. zasadnutie mestského zastupiteľstva pripraví analýzu variantných 
riešení prevádzky Mestskej autobusovej dopravy v Šali.  

 
Prezentácia: 19 
Za:  10 
Proti:    6 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Jozef Pál a Eva Pálová, Cintorínska 1938/8, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/7/2016 
Predložila JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia odporúča schváliť tento prenájom. Ďalej 
doplnila, že opravili v uznesení cenu za prenájom terasy, pretože v zmysle Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta bodu f) v prílohe č. 1 je 20 Eur/m2/rok, čiže celková suma na 
rok je 633,15 Eur.   
 
2. Žaneta Nagyová, Hlavná 4/13, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo 

vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/7/2016 
Predložila JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia odporúča schváliť tento prenájom.  
 
3. BILLA s.r.o., Bajkalská 19/A, Bratislava 821 02 – žiadosť o prenájom pozemku 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/7/2016 
Predložila JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia dala súhlasné stanovisko a položila otázku, 
že prečo nie je predmetom nájmu pozemok resp. tie parkoviská. BILLA s.r.o. až  
12. 09. doplnila svoju žiadosť, že chce do nájmu aj tie parkoviská a to sa už nestihlo 
spracovať do zastupiteľstva, takže parkoviská pôjdu samostatne v ďalšom materiáli. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, že či tí Páloví tam majú momentálne iné znenie ako je na e-same, 
 
JUDr. Margita Pekárová 
- uviedla, že áno, bolo vám to pred začiatkom zasadnutia rozdané, máte to v písomnej 

podobe,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že dobre, lebo tu to je ešte staré,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení (materiál číslo D 1/7/2016): 
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 doterajšom užívaní chodníka, 
letnej krytej terasy a rozšírení služieb pre širokú verejnosť; zámer prenájmu pozemku  
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z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke 
mesta dňa 7. septembra 2016, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri 
„C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 3755/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
50 m2 v cene 0,663 Eur/m2/rok, v sume 33,15 Eur/rok za účelom užívania chodníka a časť 
parcely č. 3755/1 o výmere 30 m2 v cene 20,00 Eur/m2/rok, v sume 600,00 Eur/rok  
za účelom užívania krytej letnej terasy, t.j. v celkovej sume 633,15 Eur/rok, pre Jozefa 
Pála a Evu Pálovú, Cintorínska 1938/8, 927 05  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 2/7/2016): 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o prenájom pozemku – 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 zmene užívateľa nehnuteľnosti 
a vo vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania záhradky; 
zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 
úradnej tabuli a webovej stránke mesta 7. septembra 2016, 

C. 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 789/85, záhrada o výmere 309 m2, 
v cene 0,165 Eur/m2/rok, t.j. v sume 50,99 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 54,85 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Žanetu Nagyovú,  
Hlavná 4/13, 927 01  Šaľa. 

 
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 D 3/7/2016): 
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 doterajšom užívaní 
pozemku pod supermarketom „BILLA“; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa  
7. septembra 2016, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri 
„C“ katastra nehnuteľností, parcely číslo 2811/7, zastavané plochy a nádvoria o výmere  
1 917 m2, v cene 6,638 Eur/m2/rok, v celkovej sume 12 725,046 Eur/rok, pre spoločnosť 
BILLA s.r.o., so sídlom  Bajkalská 19/A, 821 02  Bratislava, IČO: 31 347 037, zastúpená 
konateľmi spoločnosti Ing. Tomášom Staňom a Dariuszom Tomaszom Batorom, na dobu 
10 rokov od 08. 01. 2017. 

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Alexander Boltenkov, Nešporova 1007/3, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/7/2016 
Predložila JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že nemá pred sebou tú mapu, len sa chce uistiť; pokiaľ si spomína, tak od 

teplovodného kanála je to 1,05 a myslí si, že 1,2 metra; nevie, či to je zákonné alebo 
nezákonné,  

 
JUDr. Margita Pekárová 
- uviedla, že má geometrický plán, 
 
Ing. Peter Andráši 
- opýtal sa, či to je v poriadku, 
 
JUDr. Margita Pekárová 
- uviedla, že áno, je to v poriadku, so súhlasným stanoviskom MeT Šaľa s.r.o. a je dodržaný 

aj bezpečnostný odstup,  
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Ing. Róbert Andráši 
- uviedol, že sme to preberali na výbore mestskej časti, kde sa boli k tomu vyjadriť aj 

občania; ide o to, že to je v križovatke, kde by tieto garáže bránili výhľadu; táto garáž 
v bode D4 je prispôsobená tomu, aby tam mohli byť ďalšie garáže, aby sa tam pomestili; 
naozaj je preto prisunutá dosť k tomu teplovodu na ten 1,05 metra od neho a dávaním tam 
garáží by bola ohrozená bezpečnosť; aj architekt Pleidel sa vyjadril, že na tomto mieste 
garáže nemajú byť, aj v územnom pláne je to tak a naozaj je to v križovatke, kde by to 
bolo nebezpečné; dá sa tam dať jedna, dve garáže oproti sebe, dalo by sa to riešiť, ale 
vytvoríme tu precedens, kde budeme ignorovať územný plán, ako to je všetko plánované 
a naozaj je to tam natesno dané a tá bezpečnosť bude ohrozená; výbor mestskej časti sa 
uzniesol, boli sme tam piati poslanci a jednomyseľne sme hlasovali, že takto nie a ako to 
dal, stiahnutím materiálu a určite prepracovať, aby to takto nebolo spravené, vytvoril by 
sa tu precedens, 

 
Miroslav Gera – faktická poznámka 
- uviedol, že nesúhlasí s názorom p. poslanca R. Andrášiho, ani s názorom mestskej časti  

č. 1, lebo p. Boltenkov to už dávno predtým riešil, tú garáž má posunutú od cesty dovnútra 
a tí ostatní sa pridali až neskoršie; tu sa bavíme o garáži p. Boltenkova, takže to je celkom 
iné, čo teraz povedal; to je o tom, že niekto na niečo prišiel a ostatní to začali zneužívať, 
to je o tom, dokonca sú tam prihlásení štyria navyše; v inom bode je to, čo má on hovoriť,  

 
Marek Molnár – faktická poznámka 
- opýtal sa, či sa jedná o betónovú, alebo prenosnú; keď prenosnú, myslí si, že tam môže 

byť umiestnená,  
 
JUDr. Margita Pekárová 
- uviedla, že v tejto fáze hovoríme o predaji pozemku; druhá fáza je, že ak tam chce mať 

umiestnenú garáž, bude to ďalšie konanie na stavebnom úrade,  
 
Marek Molnár 
- uviedol, že teda stavebný úrad mu určí, že musí mať len prenosnú,  
 
JUDr. Margita Pekárová 
- uviedla, že tak, ako sú aj ostatné, myslí si, že sú tam prenosné,  
 
Marek Molnár 
- uviedol, že mu zakáže betónovú, nesmie pristavať; alebo stavebný úrad, ako už hovoril 

kolega, mu buď povolí, alebo zakáže,  
- uviedol, že keď my rozhodneme, že predáme, tak stavebný úrad sa musí rozhodnúť, či mu 

to dá, alebo nie,  
 
JUDr. Margita Pekárová 
- uviedla, že áno,  
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že práve v úvode svojho vystúpenia chcel, že na úvode pri schvaľovaní programu 

rokovania nebol priestor na to diskutovať, prečo nepodporil návrh p. Andrášiho, lebo 
spojil dohromady podľa neho dva body, ktoré sú diametrálne odlišné a tam nebolo možné 
o tom diskutovať, len zaujať stanovisko; keďže nesúhlasil s tým, aby sa stiahol materiál 
pod bodom D4, tak zahlasoval proti; myslí si, že v materiáli D4 a D11 sú dve rozdielne 
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veci, čo sa týka len faktov; tomuto žiadateľovi sme raz už v minulosti odsunuli 
prerokovanie jeho žiadosti z podobných dôvodov a osobne si myslí, že na poslednom 
zastupiteľstve, keďže sme prijali uznesenie, zaoberali sme sa tou žiadosťou, prijalo sa 
uznesenie, na základe toho bol tento zámer vyvesený v zákonnej lehote a dnes máme 
rozhodnúť o tejto záležitosti; pokiaľ vie a keďže mal informácie v tom prípade vtedy aj 
z MeT Šaľa s.r.o., dokonca sme mali aj dozornú radu, kde sa to preberalo, že táto žiadosť 
sa posudzovala z toho pohľadu, aby to nekolidovalo s tým teplovodom; druhá vec je, že 
tak, ako je umiestnená, je tá mapka pri materiáli D 11, asi tá výhrada, že by nebolo vidieť 
do zákruty nie je celkom opodstatnená, lebo chodí touto trasou opačne a skôr má problém, 
že kvôli tomuto domu nevidí z pravej strany, doľava vidí a umiestnenie tejto garáže do 
tohto miesta určite nebráni vo výhľade, lebo tu už je pomaly škola; na druhej strane 
v súvislosti s týmto materiálom zase hovorí otvorene, že žiadosti, ktoré prišli teraz a ktoré 
sú uvedené v materiáli D 11, sú aj z časového a vecného hľadiska o niečom inom a že 
spájať ich dohromady, si osobne myslí, že je nelogické a tomu žiadateľovi, ktorému sme 
uznesením na predchádzajúcom zastupiteľstve túto záležitosť odsúhlasili, uplynula aj 
zákonná lehota, tak by sme sa k tomu mali dnes vyjadriť a má v úmysle podporiť toto 
uznesenie, ktoré tu je; na druhej strane nič nebráni kolegovi Andrášimu, aby sa v materiáli 
D 11 prihlásil a dal procedurálny návrh na stiahnutie toho materiálu z rokovania, aby sa to 
prerokovalo v komisii, keďže sú tam teoreticky tri voľné miesta a štyri žiadosti a aby sa 
niečo na základe toho konalo, ale aby bol tento žiadateľ nejakým spôsobom negatívne 
ovplyvnený tým, že niekto si potom s odstupom času tam zase žiadal o ďalšie miesta, tak 
to sa mu zdá nespravodlivé,  

 
RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka 
- uviedol, že ak si mnohí poslanci z minulosti pamätajú, tento problém sme vyriešili, keď sa 

tam ešte usadzovali tie garáže, ktoré sú tam už jestvujúce, aj vtedy bol problém plynári, 
MeT Šaľa s. r. o., elektrikári, proste sa k tomu vyjadrovali a v konečnom dôsledku bolo 
rozhodnuté, že tam môžu byť jedine prenosné garáže, to sa uskutočnilo, teraz je nová 
skutočnosť, že máme dva body, kde sú štyri žiadosti a teraz táto jedna; ako aj v minulosti, 
tak aj teraz sa bol na to osobne pozrieť; pokiaľ by sa tam dali ešte dve garáže, teda oproti 
sebe, podľa neho to vyhovuje, až na ten jeden problém, že oni majú elektrickú energiu 
privádzanú od plotu, čiže zrejme by tie garáže boli nad elektrickým vedením do tých 
jestvujúcich (pod novými dvomi garážami), ale v tom problém nevidí, lebo aj tie ostatné 
garáže sú ... (nedokončená veta),  

- uviedol, že podporuje maximálne tú jednu resp. dve garáže, ale štyri by boli veľa,  
 

Ing. Tibor Baran 
- upozornil, že faktická poznámka je len na predrečníka, mal sa vyjadriť k bodu D 4,  
 
Ing. Róbert Andráši 
- uviedol, že by chcel reagovať na p. poslanca Bartošoviča, že vtedy sme vlastne schválili  

vyvesenie a to presne kvôli tomu vlastne schvaľujeme, aby sa k tonu mohli vyjadriť 
jednotlivé dotknuté orgány a až teraz sa schvaľuje, či áno, alebo nie; vtedy sa schvaľovalo 
vyvesenie, preto to má dve fázy,  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod pozemku na ul. J. Kollára 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 efektívnom využití 
zanedbaného a nevyužívaného pozemku; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa  
7. septembra 2016, 

C. schvaľuje 
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na ul. J. Kollára v Šali, vedeného v registri C 

katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, novovzniknutá parcela číslo 2667/29, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 18 m2, odčlenená od parcely číslo 2667/3, 
zastavaná plocha a nádvorie, v zmysle geometrického plánu č. 25/2016 vyhotoveného 
súkromným geodetom Viktorom Mesárošom, overeným Okresným úradom v Šali dňa  
31. augusta 2016 pod číslom 403/2016, v cene 36,51 Eur/m2, t.j. v celkovej cene  
657,18 Eur, pre Alexandra Boltenkova, trvale bytom Nešporova 1007/3, Šaľa, v celosti.   

 
Prezentácia: 18 
Za:  13 
Proti:    2 
Zdržal sa:   3 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. PaedDr. Jaroslav Kučera a Mgr. Eva Kučerová, Hollého 1925/5, Šaľa – prevod 

pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/7/2016 
Predložila JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia neprijala uznesenie.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Vladimír Vicena 
- opýtal sa, nakoľko ekonomická komisia neprijala uznesenie, čo z tohto by mali prijať, čo 

znamená, že nesúhlasí alebo súhlasí, alebo nevyjadrila sa, nevie,      
 
Ing. Tibor Baran 
- uviedol, že boli šiesti a bolo to tri tri,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod pozemku na Nitrianskej 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 dlhodobom užívaní pozemku – 
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záhrady a v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 7. septembra 2016, 

C. schvaľuje 
 zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Nitrianskej ul. v Šali, vedeného v registri  

C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela č. 3954/6, 
ostatná plocha o výmere 528 m2, odčlenená od parcely č. 3954, ostatná plocha, v zmysle 
geometrického plánu č. 26/2016, vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby, 
s.r.o., v cene 7,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 3 696,00 Eur, pre PaedDr. Jaroslava Kučeru 
a Mgr. Evu Kučerovú, obaja trvale bytom Hollého 1925/5, Šaľa, v režime BSM.   

 
Prezentácia: 17 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Tibor Tóth a Alžbeta Tóthová, Gen. L. Svobodu 1937/8, Šaľa – prevod pozemku         

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 6/7/2016 
Predložila JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia neprijala uznesenie.  
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod pozemku na Nitrianskej 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 dlhodobom užívaní pozemku – 
záhrady a v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 7. septembra 2016, 

C. schvaľuje 
zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Nitrianskej ul. v Šali, vedeného v registri  
C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela č. 3954/7, 
ostatná plocha o výmere 319 m2, odčlenená od parcely č. 3954, ostatná plocha, v zmysle 
geometrického plánu č. 26/2016 vyhotoveného spoločnosťou GEOS – geodetické služby, 
s.r.o., v cene 7,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 2 233,00 Eur, pre Tibora Tótha a Alžbetu 
Tóthovú, obaja trvale bytom Gen. L. Svobodu 1937/8, Šaľa, v režime BSM.   

 
Prezentácia: 17 
Za:  15 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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7. Zámena pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, za pozemok 
časť parcely KN C č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, 
ako prípad hodný osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/7/2016 

Predložila JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia vyjadrila súhlas s týmto materiálom.   
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

zámenu pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa v lokalite Trnovecký klin, za pozemok časť 
parcely KN C č. 1238/1 vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa, 

B. konštatuje, že 
1. nehnuteľný majetok vo vlastníctve mesta Šaľa vedený Okresným úradom, 

katastrálnym odborom, pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva č. 1  
a to pozemky v katastri nehnuteľností registra E: 
- 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, 
sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh  
v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

2. 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 neskorších dodatkov:  
- ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doriešení majetkových 

vzťahov k pozemkom pre nový cintorín,  
- zámer zámeny  pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na 

úradnej tabuli a internetovej stránke mesta dňa 7. septembra 2016, 
C. schvaľuje 

zámenu pozemkov v k.ú. Šaľa nasledovne:  
1. vo vlastníctve mesta Šaľa: 

pozemky vedené v katastri nehnuteľností registra 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 
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- parcela č. 2232/700, orná pôda o výmere 23784 m2, 
hodnota zamieňajúcich  pozemkov podľa znaleckého posudku č. 2/2016 vyhotoveného 
súdnou znalkyňou Ing. Máriou Suchou, predstavuje 337 404 Eur, 

2. vo vlastníctve Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Šaľa: 
pozemok vedený v katastri nehnuteľností registra 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 1. júna 2016, overeným  Okresným úradom 
Šaľa, katastrálnym odborom, pod č. 287/2016 dňa 20. júna 2016, odčlenená 
novovytvorená parcela KN registra C č. 1238/3, orná pôda o výmere 59497 m2, ktorá 
je predmetom zámeny, 
hodnota zamieňajúceho pozemku podľa znaleckého posudku č. 2/2016, vyhotoveného 
súdnou znalkyňou Ing. Máriou Suchou, predstavuje 310 179 Eur. 
 

Zmluvné strany sa dohodli, že hodnota zamieňaných nehnuteľností špecifikovaných  
v ods. 1. a 2. časti C. uznesenia je pre zmluvné strany porovnateľná a že si vzájomne nič 
nevyplácajú. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  17 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
8. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Švermovej ul.       

v Šali pre Rolanda Latiku, Agátová 20, Šaľa - materiál číslo D 8/7/2016     
Predložila JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia odporúča schváliť tento materiál.   
 
Diskusia: 
 
Miroslav Gera – poslanecký návrh 
- uviedol, že je proti tomuto návrhu, navrhuje vyhlásiť obchodno-verejnú súťaž, lebo ten 

pozemok by získal za veľmi lacné peniaze si myslí a s tým pozemkom sa dajú riešiť iné 
veci, aj pre mesto sa získajú určite väčšie peniaze,  

 
JUDr. Margita Pekárová 
- uviedla, že my tam navrhujeme minimálne 49 Eur, 
 
Miroslav Gera 
- uviedol, že ale treba urobiť verejno-obchodnú súťaž a licitovať, kto dá viac; tak, ako to 

mesto robí s niektorými pozemkami,  
 
Ing. Peter Andráši  
- opýtal sa, že či predkladateľka čítala, že komisia odporúča, 
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JUDr. Margita Pekárová 
- uviedla, že áno, komisia odporúča,  
 
Miroslav Gera 
- uviedol, že ale my sme boli proti,  
 
JUDr. Margita Pekárová 
- uviedla, že komisia neodporúča predaj jemu, ale návrh mestského úradu je priamym 

predajom, ponukou všetkým susediacim vlastníkom nehnuteľnosti,  
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že ale komisia neodporúča to, čo si žiadal ten žiadateľ,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia na základe poslaneckého návrhu Miroslava Geru: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Švermovej ul. v Šali 
z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B. schvaľuje  
spôsob prevodu pozemku na Švermovej ul. v Šali formou vyhlásenia obchodnej verejnej 
súťaže. 

 
Prezentácia: 17 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej 

ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Samuela Bucha, Nad ihriskom 
1755/3,  951 31  Močenok - materiál číslo D 9/7/2016       

Predložila JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia odporúča schváliť tento materiál.   
 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Budovateľskej ul. 
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 

B.  konštatuje, že 
pozemok, časť parcely registra C katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha  
a nádvorie o výmere cca 43 m2, v katastrálnom území Šaľa, sa stáva pre mesto Šaľa 
prebytočným majetkom, 
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C.  schvaľuje 
zverejniť zámer prevodu pozemku na Budovateľskej ul. v Šali, časť parcely registra  
C katastra nehnuteľností č. 928/1, zastavaná plocha a nádvorie o výmere cca 43 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 zabezpečení  
a udržiavaní vstupu do prevádzky obchodnej spoločnosti, v cene 43,15 Eur/m2, v celkovej 
cene cca 1 855,45 Eur pre Samuela Bucha, trvale bytom Nad ihriskom 1755/3, 951 31 
Močenok, v celosti.  

 
Prezentácia: 18 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
         
          
10. Jozef Szabó, Hlavná 11/4, Šaľa – ponuka na predaj stavby „Stánok – kiosk“ súpisné 

číslo 2411 - materiál číslo D 10/7/2016 
Predložila JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že nastala malá chyba/preklep v materiáli, v dôvodovej správe má 
byť stanovisko mestského úradu, že neodporúča schváliť ponuku na odpredaj kiosku za  
10 000,- Eur.  
Ďalej doplnila, že ekonomická komisia tiež neodporúča kúpu stavby v hodnote 10 000,- Eur.    
 
Diskusia: 
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že to by sa nemalo stať, že keď sa vydá stanovisko mestského úradu, že súhlasí 

s tým, že mestský úrad odporúča schváliť ponuku ... (nedokončená veta),   
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že má pravdu, toto nie je malá chyba, to je mimoriadne zásadná chyba, takže 

vyvarujeme sa jej nabudúce,  
 
Ing. Michael Angelov 
- opýtal sa, či tam je, že mestský úrad odporúča,  
 
JUDr. Margita Pekárová 
- uviedla, že teraz to hovorili, upozornila na to aj na začiatku,  
 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že sa ospravedlňuje, prepočul to,   
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

ponuku na predaj stavby „Stánok – kiosk“, súpisné číslo 2411, v prospech  Mesta Šaľa, 
B. schvaľuje 

predaj stavby „Stánku – kiosku“, súpisné číslo 2411, na Hlavnej ulici v Šali, v prospech    
Mesta Šaľa, Námestie Sv. Trojice 7, 927 15  Šaľa, IČO: 00 306 185, v cene 10 000,- Eur. 

 
Prezentácia: 14 
Za:    1 
Proti:  12 
Zdržal sa:   1 
 
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo 
prijaté. 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nevie, či je potrebné opakovať hlasovanie, lebo neporozumel otázke; hlasuje 

sa o uznesení, ako bolo predložené, čiže schvaľuje; nemôžeme dať negatívne uznesenie, 
čiže my predkladáme žiadosť občana, ktorý má právo obrátiť sa na orgány samosprávy, čo 
v tomto prípade učinil, my sme jeho návrh predložili a vy ste s ním nesúhlasili; vie, kde 
došlo k mýlke, že vlastne nikto to neschvaľuje a v konečnom dôsledku sa hlasuje 
o schvaľuje, ale takto to musí byť; nemôžeme prijať negatívne uznesenie, lebo by sme 
mohli dôjsť do pekelnej situácie, kde by sme neschválili negatívne uznesenie,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- poprosil, aby mu prečítali návrh na uznesenie,  
 
JUDr. Margita Pekárová 
- uviedla, že návrh na uznesenie znel, že schvaľuje predaj stavby stánku kiosku, súpisné 

číslo, v prospech mesta Šaľa, Námestie Sv. Trojice v cene 10 000,- Eur, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že tým pádom neschvaľuje,  
 
JUDr. Margita Pekárová 
- uviedla, že on nám to ponúkol na predaj,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že jeho návrh bol predaj; mesto môže schváliť aj jeho predaj, že ho predáva 

mestu Šaľa, lebo on sa s touto žiadosťou obrátil a je to pravda, mohla tam byť aj kúpa,   
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11. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na ul. J. Kollára  
v Šali formou obchodnej verejnej súťaže - materiál číslo D 11/7/2016           

Predložila JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Štefan Bartošovič – procedurálny návrh 
- uviedol, že v intenciách jeho vystúpenia v bode D 4 dáva procedurálny návrh, aby sa 

stiahol tento materiál z rokovania, aby sa ujasnila filozofia, ako s týmto územím naložiť 
a odporúčanie k tomu príslušnej komisie a aby tento materiál bol predložený na ďalšom 
rokovaní mestského zastupiteľstva,  

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Štefana Bartošoviča v znení: 
- navrhol stiahnuť materiál z rokovania a predložiť ho na ďalšie rokovanie mestského 

zastupiteľstva.  
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh Ing. Štefana Bartošoviča bol prijatý.  
 
 
12. Analýza nájmu mestskej športovej haly s alternatívnymi návrhmi na správu 

Mestskej športovej haly - materiál číslo D 12/7/2016 
Predložila JUDr. Margita Pekárová, vedúca OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že ekonomická komisia odporúča alternatívu A.  
 
Diskusia: 
 
Miroslav Gera – poslanecký návrh 
- uviedol, že keďže bol iniciátorom s p. Klačkom pre jeden z týchto návrhov, po svojom 

zvážení sa priklonil k alternatíve č. 1; navrhuje mestu, aby v čo najbližšom čase začal 
riešiť právny subjekt, ktorý by sa staral o športoviská, konkrétne o športovú halu, aby sa 
lepšie mohli riešiť realizácie, opravy a kultúrne a športové podujatia (má na mysli 
menežovanie toho),      

 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, či tomu dobre rozumie a je to poslanecký návrh s doplnením písmena C. do 

budúcnosti pripraviť alternatívu správy športovísk prostredníctvom samostatného 
právneho subjektu, 

 
Miroslav Gera 
- uviedol, že áno,  
 
Ing. Štefan Bartošovič 
- uviedol, že časť jeho diskusného príspevku vyčerpal predrečník, v zásade to chcel len 

doplniť tým, že viac ako desať rokov strávil v správnej rade ženského hádzanárskeho   
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klubu, vtedy to bol majoritný využívateľ celej haly, malo to nejaký zmysel, po 
predchádzajúcom období pri tých pokusoch o nejakú zmluvu s obidvoma subjektmi, aj po 
vystúpení p. Klačka na ostatnom zastupiteľstve, prezentoval svoj názor, že si myslí, že by 
mesto malo prevziať správu športovej haly; takisto viackrát prezentoval tú myšlienku, 
ktorú viackrát prezentoval aj p. poslanec Gera, že mesto by malo k tomuto vytvoriť nejaký 
inštitút, ktorý by sa generálne staral o majetok športovísk v celom meste; nepredpisoval 
by, či to má byť samostatná spoločnosť, alebo iná inštitúcia; mala by to byť asi taká 
forma, ktorá umožní mestu uchádzať sa o nejaké granty, nenávratné zdroje, ktorými by sa 
dali tieto športoviská zveľaďovať,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že veľmi kvituje, že mesto prišlo s týmto návrhom, pretože život priniesol to, že 

sa dostali dvaja kohúti na jedno smetisko a robiť medzi nimi arbitra bude ťažké, ale keď 
to bude spravovať mesto a bude usmerňovať chod v tejto hale a bude spravodlivo 
pristupovať aj k využívaniu športovej haly adekvátne k požiadavkám, ktoré budú mať 
tieto jednotlivé družstvá, tak s tým plne súhlasí a bude podporovať to jedno; či už vznikne 
nejaký subjekt, ktorý to bude spravovať, myslí si, že mesto je právny subjekt, hoci ako 
mesto nebude môcť požadovať o nejaké dotácie, alebo nejaké granty, tak ... (nedokončená 
veta),  

 
JUDr. Margita Pekárová 
- uviedla, že práveže mesto,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že tak potom netreba špekulovať, treba to nechať tak, že mesto je právny subjekt 

a môže sa o to uchádzať; sedí mu tá prvá alternatíva a je veľmi rád, že k tomu došlo; myslí 
si, že malo k tomu už dávno prísť, pretože tam s tým boli problémy,   

 
Ing. Marián Krištof 
- uviedol, že vyjde len zo skutočnosti, ktorá sa nám stala a možnože treba nad tým aj 

rozmýšľať; je povedané teda, že sa tie dva hádzanárske kluby musia dohodnúť; ako 
futbalový oddiel si v polovici septembra dali štyri termíny na usporiadanie futbalového 
turnaja pre deti a najprv nám boli odsúhlasené a potom nám jednoducho bolo oznámené, 
že dva nám rušia, lebo vtedy budú hádzanárske kluby organizovať svoje turnaje; 
upozorňuje len na to, že z toho môže vzniknúť guláš,  

 
JUDr. Margita Pekárová 
- uviedla, že je to presne na tom postavené, že sa presne jasne klasifikuje harmonogram, 

kto, kedy a za akých podmienok bude práve užívať napríklad tú halu a nie je možné, že si 
niekto následne spomenie, že niečo chce urobiť; bude sa musieť prispôsobiť tomu 
schválenému harmonogramu a práve o tom to je,  

 
Miroslav Gera – faktická poznámka 
- upravil, že nielen právny subjekt, ale najvhodnejší pre mesto Šaľa, aby to nebolo presne 

striktne dané, že právny, teda najvhodnejší vhodný variant,  
 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka 
- uviedol, že to povedal nahlas kolegovi, ale asi to nepočul, že princíp je o tom, že keď 

prevezme správu haly mesto a nebude to mať v správe hádzanársky klub žien, ktorý to 
tam menežoval a svojim spôsobom podľa informácií negatívne reagoval na ich 
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požiadavky, tak teraz sa určí nejaký harmonogram, pre tréningy žien, mužov, pre zápasy 
podľa rozpisov a zvyšok toho fondu pracovnej doby „haly“ bude voľný; ak si iný subjekt 
zažiada o využitie haly, tak o tom rozhodne mesto, príslušná inštitúcia a nebude to na 
ľubovôli niekoho z mužského alebo ženského hádzanárskeho klubu,  

 
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka 
- uviedol, že v uznesení v alternatíve A v bode B. je ukončiť zmluvu; nikde v uznesení sa 

nehovorí, že to zostalo v oddelenia správy majetku mesta; nie je to v uznesení uvedené; 
doplnil by tam, že mestská športová hala zostane v správe oddelenia a správy majetku 
mesta,   

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že ona je v správe majetku mesta aj v tejto chvíli; majetkové oddelenie spravuje 

aj túto nájomnú zmluvu; ak ju vypovie, tak je to naďalej v správe majetkového oddelenia, 
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, či je tam nejaká časová ... (nezrozumiteľný zvukový záznam),  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že to sa musí nejako vyriešiť, aby sme nejaký spôsob pre výpoveď tejto zmluvy 

našli a predpokladá, že každá zmluva obsahuje takú klauzulu, ako sa dá ukončiť, 
- ďalej uviedol, že z diskusie vyplynul jeden poslanecký návrh a to návrh p. poslanca Geru, 

aby sme doplnili písmeno C. do tohto uznesenia, že mesto má do budúcnosti/v tomto roku 
pripraviť nejaký návrh na spravovanie športovísk na území mesta prostredníctvom nejakej 
samostatnej inštitúcie, nemusí to byť právny subjekt; jednoducho niekoho, kto má na 
starosti správu športových zariadení,   

 
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Miroslava Geru v znení: 
- doplniť uznesenie o časť C. pripraviť návrh na správu športových zariadení na území 

mesta prostredníctvom samostatnej inštitúcie. 
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
Poslanecký návrh Miroslava Geru bol prijatý. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

analýzu možností nájmu mestskej športovej haly, 
B. schvaľuje 

ukončiť zmluvu o nájme bytových, nebytových priestorov a plôch v areáli MsŠH  
č. III/3/136 šport/2008 zo dňa 21. 11. 2008 v znení jej neskorších dodatkov, 

C. odporúča 
pripraviť návrh na správu športových zariadení na území mesta prostredníctvom 
samostatnej inštitúcie. 
T: do konca roku 2016 
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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. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Voľba člena komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky - materiál číslo  

E 1/7/2016  
Predložil MUDr. Jozef Grell, predseda komisie 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola. 
 
MUDr. Jozef Grell – procedurálny návrh: 
- uviedol, že by mal návrh, aby sa hlasovalo o návrhoch o členstvo v poradí podľa poradia 

prihlášok,   
 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu MUDr. Jozefa Grella v znení: 
- hlasovať verejne o záujemcoch o členstvo podľa poradia, v akom boli prihlásení (p. 

Czibula, Mgr. Hátašová).   
Prezentácia: 19 
Za:  17 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
Procedurálny návrh MUDr. Jozefa Grella bol prijatý.   
 
Hlasovanie za p. Norberta Czibulu ako člena do komisie pre sociálne, zdravotné 
a bytové otázky. 
Prezentácia: 17 
Za:    7 
Proti:    5 
Zdržal sa:   5 
 
Hlasovanie za p. Mgr. Klaudiu Hátašovú ako členku do komisie pre sociálne, zdravotné 
a bytové otázky.   
Prezentácia: 17 
Za:  15 
Proti:    2 
Zdržal sa:   2 
 
Znenie prijatého uznesenia: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo     

návrh voľby nového člena komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky,  
B. berie na vedomie  

zánik členstva p. Anety Szilágyiovej v komisii pre sociálne, zdravotné a bytové otázky  
z radov členov – neposlancov,   
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C. volí 
nového člena – neposlanca Komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky pri Mestskom 
zastupiteľstve v Šali: Mgr. Klaudia Hátašová. 

 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 

Neboli predmetom rokovania.  
 
 
H. RÔZNE 

Neboli predmetom rokovania.  
 

 
ČASŤ IV. 

UKONČENIE 
 

Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa 
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva 
v Šali v roku 2016.  
 
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva 
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní. 
 
 
Overovatelia zápisnice: 
 
 
Miloš Rehák 
 
 
Ing. Michael Angelov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                                                                                   
 
 
Zapisovateľky: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 13. októbra 2016   
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