ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali,
ktoré sa uskutočnilo 21. septembra 2017
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
konaného v roku 2017 je prítomných a registrovaných 14 poslancov, čím je mestské
zastupiteľstvo spôsobilé rokovať a uznášať sa.
Ospravedlnení: Milena Veresová, Ing. Michael Angelov, Ing. Štefan Bartošovič
Neskorší príchod: Marek Molnár
Návrh na úpravu programu zasadnutia:
RSDr. Peter Gomboš
navrhol doplniť do programu rokovania:
- do časti H. Rôzne bod číslo H 1/7/2017 – Informácia z konferencie k projektu „Ako sa
máme a čo s tým“
Hlasovanie o úprave programu:
- doplniť do programu rokovania do časti H. Rôzne bod číslo H 1/7/2017 – Informácia
z konferencie k projektu „Ako sa máme a čo s tým“
Prezentácia: 14
Za:
11
Proti:
1
Zdržal sa:
2
Úprava programu zasadnutia bola schválená.

Hlasovanie o návrhu programu ako celku:
Prezentácia: 13
Za:
13
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. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/7/2017
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/7/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2017 - materiál
číslo A 3/7/2017
predkladá Mgr. Margita Simighová, referent RPaVO
4. Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR - materiál číslo
A 4/7/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
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. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa - materiál číslo
B 1/7/2017
predkladá Ing. Edita Haládiková, referent OSaKČ
2. Návrh na zmenu Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Šali zo dňa 4. mája 2017 - materiál číslo B 2/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
3. Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014 - materiál číslo B 3/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
C. Hospodárenie mesta
1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2017 - materiál číslo
C 1/7/2017
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
2. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť zabezpečovania zdravých
životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany
zvierat - materiál číslo C 2/7/2017
predkladá Ing. Edita Haládiková, referent OSaKČ
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3. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017 - materiál číslo C 3/7/2017
predkladá Mgr. Margita Simighová, referent RPaVO
4. Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 - materiál číslo
C 4/7/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 - materiál číslo
C 5/7/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
6. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 - materiál číslo C 6/7/2017
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
D. Majetkové záležitosti
1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – žiadosť o prenájom
pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 1/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
2. Peter Vincze, Trnovec nad Váhom 436 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
3. Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
4. Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
5. BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zmenu
nájomcu – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa - materiál číslo D 5/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
6. Veronika Páhokiová, Narcisová 24, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových
priestorov na zimnom štadióne z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 6/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
7. Jaroslav Kalaba, bytom Hliník 15, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
8. Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Murgašovej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabrielu Fellingerovú, ul. U Tatry
1485, Příbor, Česká republika - materiál číslo D 9/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B,
926 01 Sereď - materiál číslo D 10/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
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11. Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie nehnuteľností vo
vlastníctve navrhovateľa - materiál číslo D 11/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
12. GEOS – GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa –
odstúpenie od nájomnej zmluvy - materiál číslo D 12/7/2017
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
E. Personálne záležitosti
1. Voľba člena ekonomickej komisie - materiál číslo E 1/7/2017
predkladá Ing. Tibor Baran – predseda komisie
F. Právne záležitosti
1. Zmluva o dielo č. 696/2017 na uskutočnenie stavebných prác „Stavebné úpravy
športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“ - materiál číslo
F 1/7/2017
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
G. Vystúpenia verejnosti
H. Rôzne
1. Informácia z konferencie k projektu „Ako sa máme a čo s tým“ - bod číslo H 1/7/2017
Časť IV. Ukončenie
Voľba návrhovej komisie
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na zloženie návrhovej komisie nasledovne:
predseda: Miloš Rehák
členovia: Ing. Tibor Baran, Ing. Peter Jaroš
Hlasovanie:
Prezentácia: 13
Za:
12
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ s c h v á l i l o návrhovú komisiu v navrhnutom zložení.
Voľba volebnej komisie
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na zloženie volebnej komisie nasledovne:
predseda: Peter Hlavatý
členovia: Ing. Gabriela Lacková, Ing. Marián Krištof
Hlasovanie:
Prezentácia: 13
Za:
10
Proti:
2
Zdržal sa:
1
MsZ s c h v á l i l o volebnú komisiu v navrhnutom zložení.
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Určenie pracovného predsedníctva
- primátor mesta
- zástupca primátora mesta
- predseda návrhovej komisie
- prednostka mestského úradu
- hlavná kontrolórka mesta
Určenie overovateľov zápisnice
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na overovateľov zápisnice nasledovne: Miroslav Gera a Ing. Peter Jaroš.
Hlasovanie:
Prezentácia: 14
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ s c h v á l i l o overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení.
Určenie zapisovateľov
Za zapisovateľky 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová
a Bc. Veronika Jarošová.
ČASŤ II.
INTERPELÁCIE POSLANCOV
Písomné interpelácie podali poslanci: Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár, Miloš Rehák.
Ústnu interpeláciu podali poslanci:
Miroslav Gera
- opýtal sa, čo sa bude diať s ulicou P. J. Šafárika, čo sa týka parkovania a týchto vecí,
spomínal to už na predchádzajúcom zastupiteľstve, že či sa niečo plánuje, alebo akým
spôsobom sa bude riešiť táto kritická situácia, čo tam je,
- ďalej sa opýtal, čo bude s ulicou Hospodárskou, kedy sa zaradí do priorít mesta, čo sa týka
smerom na kompostičné a aké sú vlastne plány mesta,
- ďalej sa opýtal, kto má na starosti na meste meracie miesta, ktoré majú na starosti
elektrárne, lebo má informácie, že niektoré merania buď nie sú prehlásené, čo sa týka
ampérovosti, alebo nie sú prehlásené, čo sa týka odberu; platia sa strašne veľké poplatky
zbytočne za odber energie, alebo odberných miest,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že ohľadom zaradenia ulice P. J. Šafárika, systém parkovania atď., ako ste určite
postrehli, dnes budeme prerokovávať priority rozpočtu a nejaké investičné akcie; tým, že
niektoré investičné akcie, tak ako je spomínané, sa prenášajú vďaka rôznym objektívnym
okolnostiam do budúceho roku, tak sa ostatné akcie automaticky posúvajú; vieme o ulici
P. J. Šafárika, Hospodárska ulica je trošku problém; my sme urobili rekonštrukciu
povrchu tam, kde máme jasne vysporiadané majetkové vzťahy; mienime rokovať so
súkromnými vlastníkmi, lebo tá cesta, ktorá pokračuje a je kvázi nezrekonštruovaná a nie
je v našom vlastníctve, vieme aj o tomto, priebežne to mienime vo výdavkovej časti
zaradiť ako investíciu ďalších rokov, toto je zatiaľ náš postreh,
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ďalej uviedla, že čo sa týka odberných miest, mala už niekoľko rokovaní o (podľa neho)
veľkých ističoch, možno vysokých poplatkoch atď.; máme prevádzky, kde tieto ističe sú
využívané v časti napr. v zimnom období je zimný štadión, ale ich zmena na nejaký čas
a zmena tých poplatkov tak, ako sú všeobecné zmluvné podmienky s elektrárňami, nie je
ekonomicky výhodná pre mesto, aby sme to menili; rozprávala sa s novým konateľom
o tomto už dávnejšie, mesto má prijatú Všeobecne záväzným nariadením Energetickú
koncepciu mesta a mienia ju zaktualizovať s tým, že sa jasne určia ciele, priority
a všeobecne by povedala mienia túto energetickú koncepciu aktualizovať tak, že toto
všetko preberie MeT Šaľa, ako naša sto percentná spoločnosť a zabezpečí nám túto
energetickú koncepciu v celom meste tak, aby naozaj tam boli odborníci, ktorí tomu
rozumejú a toto celé budú regulovať; čiže nie je jednoznačne pravdivá informácia o tom,
že máme naddimenzované ističe; ističe sú, ale ekonomika toho, aby sme ich zmenili na
isté obdobie a vrátili späť, keď to potrebujeme pri charaktere prevádzky, nie je výhodná
pre mesto,

Ing. Peter Andráši
- uviedol, že by už len zopakoval niektoré zo skorších interpelácií, pri Dani bare na Hollého
ulici, je tam kanalizačný poklop, ktorý už od sprevádzkovania, kvázi po rekonštrukcii
Hollého bol zaliaty asfaltom, nepoužiteľný atď., je trochu prepadnutý, autá sa sem tam
vyhnú, autobus asi ťažšie, určite to búcha, nie je to príjemné, ale druhá vec je v konečnom
dôsledku tá, že môže sa to dostať do štádia, že sa to poškodí, takže nevie, či to zaliať,
zarovnať,
- ďalej uviedol ohľadom parkovania autobusov hlavne v novej štvrti pri plote školy
Hollého, sem tam to tam fakt vyzerá ako v garážach SAD alebo poprípade nad 3,5 tony;
opýtal sa, či sa s tým dá niečo robiť,
- ďalej uviedol, že by chcel len poďakovať za nové svetlá, ktoré svietia, vyzerá to dobre,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že p. náčelník preverí situáciu, čo je s autobusmi a odpovie písomne; k tomu
poklopu ani netreba odpoveď, jednoducho to treba vyriešiť, p. Políček sa o to určite rád
postará,

Ing. Tibor Baran
- opýtal sa v súvislosti s výstavbou tých nájomných bytov, aj na „Mexiko placi“,
bol oslovený, že či by nebolo možné, aspoň na nejaké prechodné obdobie, smerom, keď
sa pozrie na ľavú časť obslužnej komunikácie, alebo Feketeházyho ulice, či by nebolo
možné tam tú ľavú časť na nejaké prechodné obdobie vyčleniť na parkovanie; konzultoval
to aj s p. prednostkou, ale jeho požiadavka nebola prijatá, preto si dovolil túto
interpeláciu,
- uviedol, že sa tiež prikláňa k otázke, ktorú nastolil p. poslanec Gera s ulicou
P. J. Šafárika, ale to snáď pri rozpočte; nepotrebuje odpoveď,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že v mene rady školy, pri materskej škole na ulici 8. mája, oprava chodníka pri
materskej škole súbežne s budovou na M. M. Hodžu, ten vnútroblok ako je, ten chodník je
prelomený, ide veľmi daždivé počasie, chodí tam veľmi veľa ľudí, rodičov, požiadal by
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o opravu; bolo mu prisľúbené ešte dosť dávno, že keď skončí Veča, Cintorínska ulica,
prídu to opraviť, no neprišli,
ďalej uviedol, že
v cintoríne je poškodený kríž, je to stav už vyše jedného roka, vrchná časť kríža bola daná
dole tak isto, ako aj socha; je to pamätihodnosť mesta, kríž originál je pri kostole z roku
1724, čiže je to dosť dlho a v cintoríne je kópia toho kríža; tie časti, ktoré boli dané dole,
sa nachádzajú v budove, uložené sú na zemi v smútočnej budove; opýtal sa, kedy sa s tým
niečo bude robiť, celé sa to nakláňa a hrozí, že sa to v priebehu roka, pol druha roka
zosunie dole,
ďalej uviedol, že v mene komisie školstva by sa chcel opýtať na informáciu o výberovom
konaní, alebo toho, kto núti výmeny svetiel v jednotlivých školách, základných
a predškolských zariadeniach, pretože prichádza tam aj medzi verejnosťou a rodičmi
k určitej interpretácii a chceli by sme z pohľadu vedenia mesta vedieť, aby školská
komisia bola informovaná ako to bolo, lebo niektoré školy nepodpísali tie zmluvy, niekde
prišlo k oneskorenému, boli tam problémy, vieme, čo sa strhlo na ZŠ Ľ. Štúra, čiže by
poprosil o informáciu, aby sa dalo zadosť tomu, aby verejnosť vedela, že ako sa mali
a ako sa robila výmena svetiel na jednotlivých školách a školských zariadeniach,

Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že odpovieme písomne,

Róbert Tölgyesi
- uviedol ohľadom výmeny svetiel na uliciach, na niektorých uliciach zavadzajú stromy,
svetlo nevie prísť na chodník, alebo na cestu, lebo stromy sú tam a zavadzajú; opýtal sa, či
sa s tým dá niečo robiť,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že určite sa s tým dá niečo robiť, tí ktorí menia svetlá, nie sú poverení tým, aby
riešili stromy, to zase robí niekto iný, tiež na to musí byť nejaká sezóna, keď to možno
robiť, pokúsime sa to zabezpečiť tak, aby svetlo preniklo a aby aj strom sme nemuseli
vypíliť; tiež si to už všimol na viacerých miestach, určite sa budú presvetľovať tie svetelné
kužele, aby sa dostali až na zem.
ČASŤ III.
PREDKLADANÉ MATERIÁLY
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/7/2017
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
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 dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov,
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení
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s finančnými prostriedkami v Materskej škole Družstevná 22, Šaľa,
B. berie na vedomie
správu z kontroly dodržiavania všeobecne záväzných právnych a interných predpisov,
dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení
s finančnými prostriedkami v Materskej škole Družstevná 22, Šaľa.
Prezentácia: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/7/2017
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
Prezentácia: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2017 - materiál
číslo A 3/7/2017
Predložila Mgr. 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. 2017,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 08. 2017.
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Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
4. Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR - materiál číslo
A 4/7/2017
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že v zhrnutí záverečnej časti je, že „kontrolou NKÚ SR bolo zistené porušenie
Obchodného zákonníka a zákona o obecnom zriadení tým, že členov dozornej rady ...“
atď.; opýtal sa, že či to znamená, že v budúcnosti mestské zastupiteľstvo nebude voliť
členov dozornej rady a všetko je v kompetencii primátora mesta; (dočítal celé znenie)
„ ... že členov dozornej rady obchodnej spoločnosti volilo a odvolávalo mestské
zastupiteľstvo, pričom vymenovanie, odvolanie a odmeňovanie členov dozornej rady patrí
do pôsobnosti valného zhromaždenia“,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že kontrola Najvyšším kontrolným úradom stále zastáva ten názor, že jediným
valným zhromaždením je primátor mesta; my sme im vysvetľovali tento mechanizmus, že
skôr pre nás je z pohľadu transparentnejšie, aby mestské zastupiteľstvo vedelo o všetkých
týchto by povedala jednak aj o voľbe členov komisií, jednak o správach, lebo keď ste si
prečítali pozorne protokol, oni nás tam možno upozornili, že dozorná rada v obchodnej
spoločnosti, lebo teraz sa to týka len MeT Šaľa, lebo čo sa týka našich podielových
cenných papierov, ktoré máme vo vodárenskej spoločnosti, tam nemali problém s tým, že
táto dozorná rada by mala doslova predkladať správu z kontrolnej činnosti; oni
predkladajú zápisnicu, chceli, aby to bolo nazvané správa a nie zápisnica a oni to tam
v podstate skonštatovali, ale keby to mal byť jednoznačný záver, že toto je v priamej
kompetencii len valného zhromaždenia, tak by to tam zadefinovali; skonštatovali to, ale
akceptujú, že aj tento spôsob je možný; poprosila p. primátora, aby ju doplnil,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že my sa totižto nepriečime tomuto ustanoveniu; skutočnosť je taká, že on ako
zastupujúci valné zhromaždenie v tomto prípade menuje a odvoláva, nikdy sa to nestalo
v mestskom zastupiteľstve, podľa stanov totižto menovanie a odvolávanie nie je
v kompetencii, ale vyžaduje predchádzajúci súhlas, rozhodnutie valného zhromaždenia
si vyžaduje predchádzajúci súhlas mestského zastupiteľstva a to sa tu obvykle deje;
oni nerozumeli tomu mechanizmu, že prečo je to takto, oni trvajú na tom, že valné
zhromaždenie je nezávislé na rozhodnutiach mestského zastupiteľstva; nič nebráni tomu,
aby sme to mali takto ďalej, pretože tak to máme v stanovách a síce valné zhromaždenie
aj tak koná, vyplýva z toho len jedno, že uznesenie mestského zastupiteľstva pre valné
zhromaždenie nie je záväzné,
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Mgr. Július Morávek
- uviedol, že preto sa pýtal, pretože v nadväznosti potom, ak by sa aplikoval iný spôsob, tak
potom je potrebné zmeniť dokumenty obchodnej spoločnosti,
Mgr. Jozef Belický
- myslí si, že keďže hovoríme o mestskej spoločnosti, mestské zastupiteľstvo má mať
nejaké práva a nie je treba toto meniť; takto je ten systém dobrý, že mestské zastupiteľstvo
vyslovuje predchádzajúci súhlas, ale faktom je, že v zmysle zákona, keď sa ním primátor
nebude riadiť, tak sa nedopustí ničoho protizákonného; je to na dobrej vôli, zariadil sa
podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, lebo jednoducho mu to príde ako normálne,
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka
- uviedol, že sa prihlásil len preto, že kedysi dávno bol spoluautorom aj stanov spoločností
a fakt tá otázka kvázi voľby, tá má pre primátora sťa by v úlohe valného zhromaždenia len
odporúčací charakter; myslí si, že to je formálny nejaký problém; primátor, keď sa
rozhodne akceptovať túto „ponuku“ mestského zastupiteľstva menuje, a nič sa, že čo je
predtým, to je otázka druhá; ešte jednu poznámku k tým tzv. zápisniciam alebo správam,
odporučím na najbližšom zasadnutí dozornej rady p. predsedovi, aby sme to nazvali teda
správou,
Mgr. Jozef Belický
- doplnil, že tiež, aby mu to doručili, napriek tomu, že tam je zúčastnený, lebo to bola
ďalšia výtka,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR,
B. berie na vedomie
správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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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. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi
odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa - materiál číslo
B 1/7/2017
Predložila Ing. Edita Haládiková, referent OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že § 20 a) spätný odber pneumatík, to je nové ustanovenie, máme ho rozumieť,
aj verejnosť tak, že každý, kto distribuuje na území len mesta, alebo aj mimo mesta,
je povinný zobrať tie pneumatiky; bez ohľadu na to, že kde som tie pneumatiky kúpil;
povedal príklad, že či Šaľan môže zobrať pneumatiky do Galanty a on je povinný zobrať,
distribútor, aj predáva pneumatiky,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že zákon o odpadoch v pôvodnom znení bez tejto zmeny, ktorá bola začiatkom
tohto roka, tak vlastne povinnosť, čo sa týka odberu pneumatík, preniesla na distribútora
pneumatík; nakoľko v niektorých obciach, alebo niektoré obce, majú zmluvu
s organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktorá má vo svojom portfóliu aj pneumatiky, tak
vlastne vedela zobrať aj zo zberného dvora, tak aj toto je jedna zmena v zákone, že
umožnili obciam, ktoré majú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov, ktoré vedia
zo zberného dvora zobrať bezplatne pneumatiky, aby ich mohli zbierať aj na zberných
dvoroch; žiaľ naša organizácia zodpovednosti výrobcov nemá kontakt, alebo nemá na
koncovku pneumatík, proste nemá zazmluvnenú koncovku pneumatík a vlastne aj keby
sme my zbierali na zbernom dvore pneumatiky, alebo to umožnili občanom, tak na
náklady mesta by bolo potrebné odvážať tieto pneumatiky spracovateľovi, ktorý je až
v Košiciach, takže je to v štádiu riešenia, rokujeme aj my s týmito organizáciami,
aj s našim vývozcom, aby sme túto službu dali bližšie k občanom, ale zatiaľ je to
v takomto štádiu, že nevieme zabezpečiť tú koncovku a nechceme zvyšovať náklady na
odpady, takže zatiaľ je to tak, že u distribútora pneumatík; a áno, na tú ďalšiu časť Vašej
otázky, keby ste Vy kúpili tu pneumatiky a zoberiete ich do Košíc, tak distribútor
pneumatík, ktorýkoľvek, ktorý ich predáva, alebo prezúva, proste v zmysle zákona
o odpadoch je definovaný ako distribútor pneumatík, tak je ich povinný zobrať; novela
zákona vlastne doplnila aj to, že vo všeobecne záväznom nariadení mesta musí byť
zadefinovaný spätný odber pneumatík, tak preto sa to tam doplnilo,
- ďalej uviedla, že aj pneumatiky sú financované takým združeným systémom, že sa
zbierajú finančné prostriedky, vlastne Vy si zaplatíte tú recykláciu už pri tom, keď
kupujete pneumatiku a tie finančné prostriedky sa niekde združujú a vlastne od tých
distribútorov to berú tie spoločnosti, ktoré sa tým zaoberajú, zadarmo; oni len na to musia
vytvoriť podmienky; je to trošku problém v Slovenskej republike, čo sa rozprávala aj
s p. Szigetovou, ona takéto služby robí, ale majú aj oni s tým problém, s tým odberom,
štát sa snaží nejakým spôsobom to riešiť, je v príprave veľká novela zákona o odpadoch,
ktorá je teraz v legislatívnom procese, tak nevieme vôbec, čo prinesie ešte; všetko sa
môže zmeniť, ako čo je v návrhu, takže toto je zatiaľ platné,
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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. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými
stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 4/2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne
záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 7/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa.
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Návrh na zmenu Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Šali zo dňa 4. mája 2017 - materiál číslo B 2/7/2017
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na zmenu Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského
v Šali zo dňa 4. mája 2017,
B. ruší
1. Prílohu č. 1 Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského
v Šali zo dňa 4. mája 2017,
2. Prílohu č. 2 Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského
v Šali zo dňa 4. mája 2017,
3. časť B. bod 3 Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského
v Šali zo dňa 4. mája 2017,
C. schvaľuje
1. Prílohu č. 1 Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského
v Šali zo dňa 4. mája 2017 v znení podľa prílohy č. 1 tohto uznesenia,
2. Prílohu č. 2 Uznesenia č. 3/2017 – XXII. z 3. zasadnutia Mestského
v Šali zo dňa 4. mája 2017 v znení podľa prílohy č. 2 tohto uznesenia.

zastupiteľstva
zastupiteľstva
zastupiteľstva
zastupiteľstva
zastupiteľstva
zastupiteľstva

Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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3. Návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského
zastupiteľstva v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014 - materiál číslo B 3/7/2017
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila, že v prílohe č. 7 by chcela upozorniť, že sa stalo nedopatrením, že
v bode 2, kde sú prenájmy Mestský dom kultúry, ul. SNP, bod 2.1 písm. e) je nesprávne
uvedené „Divadelná sála na iný účel ako v písm. b), správne má byť uvedené v písm. d).
Ďalej poznámka v bode 5 odsek 5.3. ako je Mestská športová hala, je kurzívou text „Náklady
za služby spojené s užívaním predstavujú 60% ceny nájmu a sú obsiahnuté v cene
nájomného.“ Túto vetu napísanú kurzívou presunúť do bodu 9, ako nový odsek 9.4.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na doplnenie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Šaľa“ v znení neskorších dodatkov, schváleného Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šali č. 4/2014 – IX. zo dňa 26. júna 2014,
B. ruší
1. Uznesenie č. 12/2011 – XIV. z 12. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
8. decembra 2011,
2. Uznesenie č. 1/2012 – VIII. z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
26. januára 2012,
3. Uznesenie č. 2/2012 – XVII. z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
19. apríla 2012,
4. Uznesenie č. 3/2012 – XVII. z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
28. júna 2012, v časti D. bod 2.,
5. Uznesenie č. 4/2015 – XXI. zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa
25. júna 2015,
C. schvaľuje
Dodatok č. 5 interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“
v predloženom znení.
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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C. HOSPODÁRENIE MESTA
1. Monitorovacia správa hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2017 - materiál číslo
C 1/7/2017
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila, že v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
je povinnosťou mesta v priebehu roka kontrolovať hospodárenie mesta, monitorovať
a hodnotiť plnenie programov rozpočtu. Túto povinnosť mesto zabezpečuje vypracovaním
monitorovacej správy, v ktorej je podrobne zhrnuté hospodárenie mesta za prvý polrok tohto
roka. Výsledok hospodárenia mesta za prvý polrok vrátane finančných operácií vo výške
prebytku je 699 728 EUR. Priaznivo sa vyvíja hlavne bežný rozpočet, pri kapitálovom
rozpočte je dosiahnuté nižšie plnenie vo výdavkovej časti, tu ale očakávame vyššie plnenie
v druhom polroku resp. v závere roka, kedy budú dokončené a dofinancované investičné
akcie, ktoré sú realizované v zmysle schváleného rozpočtu. V oblasti finančných operácií
došlo k navýšenia ako príjmových tak výdavkových finančných operácií, čo spôsobila
skutočnosť, že mesto zrealizovalo reštrukturalizáciu úverov v Slovenskej sporiteľni a.s. za
omnoho výhodnejších podmienok, ako tomu bolo doteraz. Ďalším pozitívnym aspektom
v hospodárení mesta je skutočnosť, že mesto plní načas svoje záväzky voči dodávateľom,
zamestnancom aj bankám, čo pred pár rokmi nebola taká samozrejmosť.
Záverom možno konštatovať, že očakávame priaznivé výsledky v hospodárení mesta aj
v druhej polovici roka, očakávame prebytkový rozpočet vo výške cca 500 000,- EUR, pričom
tieto prostriedky navrhuje mesto využiť na financovanie investícií v budúcom roku, o čom
pojednáva ale ďalší materiál „Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018“.
Materiál nebol prerokovaný v ekonomickej komisii, nakoľko táto nezasadala kvôli nízkej
účasti členov komisie.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2017,
B. berie na vedomie
monitorovaciu správu hospodárenia mesta Šaľa za I. polrok 2017.
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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2. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť zabezpečovania zdravých
životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany
zvierat - materiál číslo C 2/7/2017
Predložila Ing. Edita Haládiková, referent OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Róbert Andráši
- uviedol, že by chcel podporiť túto spoluprácu s tretím sektorom, presne ako p. Haládiková
spomenula, pri „Zatúlaných psíkoch“ vidíme tieto výsledky, kde sa predtým túlali psy po
uliciach a teraz ten rozdiel vidno a takisto tu vidíme momentálne problém s mačkami
a táto kastrácia bude prevenciou, aby sa nám takto moc nemnožili na sídliskách a dúfa, že
takto sa nám podarí potom aj v ďalších oblastiach spolupráca s tretím sektorom, aj
v sociálnych, ale to by bol ďalší krok,
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že s tým určite nebude súhlasiť, ale záleží na ostatných poslancoch, len by ho
zaujímalo, že na stravu pre bezdomovcov nemáme vyčlenený rozpočet, ale na jedného psa
máme sto Eur, toto ho zaráža, to je niečo absurdné,
RSDr. Peter Gomboš
- uviedol, že na komisii životného prostredia, verejného poriadku a bezpečnosti sa zaoberali
s touto problematikou, kde boli aj zástupcovia týchto dvoch organizácií, samozrejme sa
jednalo o prerozdelenie čiastky, ktorá bola schválená 7 tisíc Eur na daný kalendárny rok;
vzhľadom k tomu, že každý odchytený psík bol v minulosti cez evidenciu mestskej
polície, teraz tomu už tak nie je, osobne s tým nesúhlasí, lebo údajne sa zapisujú do mesta
zatúlané psíky aj tie, ktoré tam prinesú občania, možno ani nie zo Šale, ale proste povedia,
že sme zo Šale; čiže tu sa stráca akási kontrola nad prerozdeľovaním finančných
prostriedkov, ktoré my tu každoročne odsúhlasujeme,
- ďalej uviedol, že „Psíček a mačička“, ono to znie, ako keby sme sa vrátili do nejakej
rozprávky, ale nie, my sme na zastupiteľstve mestského úradu; my sme sa bavili aj
s týmito zástupcami, hovoríme o premnožených mačkách, ale nehovoríme o prevencii,
ako brániť proste tomu, aby tie mačky neboli premnožené; vie a vidí na sídliskách, hlavne
starší ľudia, majú rôzne misky pod schodami a kŕmia mačičky; na druhých miestach zasa
vidíme nápisy na dverách, kde nám akože verejnosť a samospráva ďakuje, že nekŕmime
mačky; odporučil tomuto združeniu, nech teda spraví určitú reklamu na svoje činnosti,
poprípade aj získavanie sponzorských darov, aby to nestálo na tom, že mesto odsúhlasí
nejakú čiastku, teraz by to bolo 50 psíkov do konca roka, otázka znie, čo keď ich bude 80;
opýtal sa, či my z tohto nášho mestského rozpočtu budeme teda navyšovať; myslí si, že
robia dobrú činnosť, ale nech to nie je vyslovene z rozpočtu finančných prostriedkov tohto
mesta; čo sa týka k pripomienke p. Varsányiho o tých bezdomovcoch, nakoľko tam teraz
pracuje, je to pravda, môže to iba potvrdiť,
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka
- uviedol, že by sme sa mali nad tým zamyslieť, či vôbec pre tie mačky je to humánny čin,
že ich kastrujeme,
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Ing. Edita Haládiková
- doplnila, že sú prítomné zástupkyne z občianskeho združenia „O psíčkovi a mačičke“,
ak by ste mali nejaké konkrétne otázky, tak by vám radi odpovedali,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ak má povedať za seba, podľa neho, špeciálne s tými mačkami je problém,
býva na sídlisku a nebude také ľahké ľudí odnaučiť, aby ich kŕmili, to nie je taký
jednoduchý proces, lebo deťom človek nerozkáže a to kastrovanie je podľa neho jediný
spôsob, ako možno obmedziť ich množstvo,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre oblasť zabezpečovania zdravých
životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri súčasnom zabezpečovaní ochrany
zvierat,
B. schvaľuje
1. dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 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 5 000,- eur, podľa zmluvy; v prípade ušetrenia finančných
prostriedkov určených ako dotácia pre túto oblasť môže byť poskytnutá aj vyššia
dotácia, maximálne však do výšky vyčerpania rozpočtovaných finančných
prostriedkov na rok 2017,
2. dotáciu z rozpočtu mesta na rok 2017 pre O.Z. O psíčkovi a mačičke pre oblasť
zabezpečovania zdravých životných podmienok a bezpečnosti obyvateľov pri
súčasnom zabezpečovaní ochrany zvierat vo výške 40,- eur na jednu odchytenú
a sterilizovanú mačku vrátenú do pôvodného revíru, maximálne však do výšky
2 000,- eur (slovom dvetisíc eur) na rok 2017 podľa zmluvy.
Prezentácia: 17
Za:
14
Proti:
1
Zdržal sa:
2
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017 - materiál číslo C 3/7/2017
Predložila Mgr. 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 2017,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2017.
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Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
4. Predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 - materiál číslo
C 4/7/2017
Predložila Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj
výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 v zmysle výzvy na
predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov,
B. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvoj výchovy
a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby,
rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2017 na realizáciu rozvojových
projektov:
- ,,Rekonštrukcia strešného plášťa, pavilón D (telocvičňa) – ZŠ J. Hollého“
- ,,Rekonštrukcia strešného plášťa a zateplenie telocvične – ZŠ s MŠ Bernolákova 1“
b) zabezpečenie realizácie rozvojových projektov v súlade s podmienkami poskytnutia
pomoci,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie (spoluúčasť) zo strany
žiadateľa na projekt s názvom ,,Rekonštrukcia strešného plášťa, pavilón D (telocvičňa)
– ZŠ J. Hollého“ vo výške 4 810,65 EUR t. j. minimálne 10%
z požadovaných finančných prostriedkov na rozvojový projekt 48 106,49 EUR a na
projekt s názvom ,,Rekonštrukcia strešného plášťa a zateplenie telocvične – ZŠ s MŠ
Bernolákova 1ˮ vo výške 4 650,20 EUR t. j. minimálne 10 % z požadovaných
finančných prostriedkov na rozvojový projekt 46 501,98 EUR,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutého
finančného príspevku.
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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5. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2017 - materiál číslo
C 5/7/2017
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 nasledovne:
Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Rozdiel:

14 840 132 EUR
14 003 870 EUR
+836 262 EUR

Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Rozdiel:

453 500 EUR
1 543 347 EUR
-1 089 847 EUR

Spolu príjmy bez príj. fin. operácií:
Spolu výdavky bez výd. fin. operácií:
Rozdiel bez finančných operácií:

15 293 632 EUR
15 547 217 EUR
-253 585 EUR

Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
Rozdiel:

3 592 258 EUR
3 338 673 EUR
+253 585 EUR

Rozpočet na rok 2017 celkom:
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Rozdiel celkom:

18 885 890 EUR
18 885 890 EUR
0 EUR

2. úpravu rozpočtu mesta Šaľa na rok 2017 podľa hlavných ekonomických kategórií
nasledovne:
100 Daňové príjmy
200 Nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
400 Príjmy z transakcií s finanč. akt. a pas.
500 Prijaté úvery a fin. výpomoci
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
800 Výdavky z transakcií s finanč. akt. a pas.

8 890 000 EUR
2 078 960 EUR
4 324 672 EUR
456 585 EUR
3 135 673 EUR
14 003 870 EUR
1 543 347 EUR
3 338 673 EUR
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Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
6. Východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018 - materiál číslo C 6/7/2017
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že tam zaznelo, že mesto môže ten poplatok za rozvoj od roku 2017 a potom
v ďalších vetách zaznelo, na poslancoch bude, či to v roku 2017 ... (nedokončená veta),
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že sa ospravedlňuje, malo to byť v roku 2018,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že ten poplatok sme nezavádzali hlavne kvôli tomu, aby sme dali ešte nejakú
časovú šancu všetkým tým, ktorí chceli nejako investovať do rozvoja a myslí si, že teraz
na nejaké dlhé obdobie veľké veci v meste sa už začali; nemyslí si, že v najbližších troch,
štyroch, piatich rokoch sa udeje niečo výraznejšie, ako povedzme stavba nájomných
bytov, poprípade tie dva také väčšie privátne projekty, ktoré bežia, čo sa týka bývania,
samozrejme nejaké tie cyklotrasy a také, ale čo sa týka budúcnosti, zamyslel by sa nad
tým už buď od roku 2018 alebo 2019; opýtal sa, na strane 5 tam sú tie rôzne poplatky za
stavby atď., čo sa týka tých poplatkov, hlavne na podnikanie, priemyselné stavby a stavby
na ostatné podnikanie, ono to možno nie sú veľké čísla, ale v jednom navrhuje mesto
50 % navýšenie, v druhom až 80 %, čo sa týka podnikania a potom teda asi existujúcich
priemyselných stavieb; opýtal sa, či sa z niečoho vychádzalo, alebo z čoho to ...
(nedokončená veta),
Ing. Jana Nitrayová
- opýtala sa ešte raz na stranu, pretože na strane 5 v materiáli v papierovej forme sú
finančné operácie,
Ing. Peter Andráši
- ospravedlnil sa, že je to strana 4 a začína to c) priemyselné stavby a potom je tam tá
tabuľka, najnižšia je desať, navrhovaná je pätnásť a stavby na podnikanie osemnásť a my
sme na najnižších momentálne,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že my sme stále v možnosti uplatnenia miestneho poplatku za rozvoj,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že v podstate áno, ale to sme už uzavreli ako bod, zaujíma ho teraz priemerná
výmera, poplatky v nasledujúcej tabuľke, najnižšie sú desať a navrhované máme teda
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nejakých pätnásť a osemnásť, čo je päťdesiat alebo osemdesiat percent oproti najnižším;
opýtal sa, z čoho sa vychádzalo,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že zákon umožňuje to rozmedzie, ktoré máte uvedené, je to skôr odporúčanie,
možno nejaké metodické usmernenie a vychádzali sme z nejakého prieskumu, ktoré
urobili mestá; je to nový poplatok a teda sú to skúsenosti miest a volíme možno, že takú
opatrnejšiu, že tie ostatné stavby sme navrhovali takúto sadzbu, ale hovorí, že to rozpätie
je od desať do tridsaťpäť,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že čiže toto číslo je niekde, kde to už majú zavedené, tak čosi plus mínus ...
(nedokončená veta),
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že áno, lebo toto platí od 01. 01. 2017,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že v tých prognózach (možno bol nepozorný a nečítal to) nejakí občania, zrejme
podnikateľské subjekty atď. nám niečo dlžia, nejaké poplatky na daniach a podobné veci,
kde teda v akom stave je vymožiteľnosť, vymáhateľnosť; opýtal sa, či sa to v tej prognóze
neráta, koľko počítame s tým, že z toho balíka, ktorý je buď teda nevymožiteľný,
čiastočne vymožiteľný, alebo úplne vymožiteľný, či tam tá prognóza s tým číslom
nepracuje a druhá vec, či by sme sa nemali zamyslieť nad tým, čo je jednoducho asi na sto
percent nevymožiteľné, či to nejako neodpísať, aby sa nám to neobjavovalo atď.;
v podstate na to ani nepotrebuje nejako odpoveď, možno pri ďalšom jednaní,
Ing. Róbert Andráši
- opýtal sa k investičným akciám, máme tam cesty a chodníky, plánovaná je na budúci rok
zatiaľ len ulica Horná; opýtal sa pri chodníkoch, či zatiaľ ešte nevieme, ktoré presne, či
nie sú nejaké presnejšie informácie o tom,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že čo sa týka ciest, je to zatiaľ len rekonštrukcia ulice Hornej, pretože, ak si
veľmi dobre pamätáte, túto investičnú akciu sme plánovali uskutočniť tento rok, ale
vzhľadom na prerokovanie s verejnosťou a diskusiu s ňou sa táto akcia posúva do roku
2018; a čo sa týka chodníkov, zvyčajne dávame skôr všeobecné, tu nie je striktne
vymedzené, ktoré chodníky, pretože tá situácia sa niekedy rýchlo mení kvôli nejakým
prepadom, je nutné urobiť rekonštrukciu, nie opravu, tak zatiaľ nemáme, ale na
októbrovom mestskom zastupiteľstve to bude podrobne rozpracované,
Ing. Tibor Baran – poslanecký návrh
- uviedol, že by chcel v tejto súvislosti diskutovať o dvoch bodoch, k tomu navrhnúť aj
nejaké poslanecké návrhy; otázka miestnych poplatkov za rozvoj, ktorú načal kolega Peter
Andráši, pripája sa k tomu názoru, že pokiaľ si všimol, v roku 2018, čo sú najväčšie
investície, prakticky najväčšie investície plánuje mesto, je tu aj nejaká súkromná
investícia a tá ďalšia, čo sa týka smerom z mesta von (cyklotrasa) predpokladá, že to sú
peniaze cudzie, teda nenávratné; jedna investícia, na tzv. „Mexiko placi“ sa týka bývania,
čiže tieto prípadné poplatky, ktoré by sme eventuálne zaviedli, buď je to problém mesta,
buď je to problém nejakého súkromného podnikateľa, ktorý sa eventuálne prevedie do
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ceny bývania; v tejto súvislosti dáva prvý poslanecký návrh doplniť tento materiál o bod
C. schvaľuje neuplatnenie miestneho poplatku za rozvoj na rok 2018; potom má druhý,
aj keď mu je jasné, v tých hrubých základných dimenziách rozpočtu, samozrejme chcieť
môžeme veľa, ale dá sa urobiť asi to, na čo nám situácia dovoľuje a prípadne tie
porovnateľné ukazovatele ohľadom úverovej zaťaženosti kde sme a kde nás prípadný
nový úver jednoducho pustí; v tejto súvislosti sa zmienil o tom už aj v interpeláciách;
poslanecký návrh je zaradiť do tzv. zásobníka investičných akcií riešenie statickej
dopravy na ulici P. J. Šafárika, tam situácia bez hľadania nejakých prívlastkov nie je
dobrá; ešte v tejto súvislosti (zatiaľ o tom nehovorí ako o poslaneckom návrhu) tá situácia
tiež statickej dopravy na ulici Družstevnej tiež nie je jednoducho dobrá; ďalej, tiež je to
predmetom poslaneckého návrhu, zabezpečenie opravy komunikácie na ulici Jesenského;
z jeho pohľadu ulica Jesenského nie je v dobrom stave aj keď tam bolo nejaké
„vyflakovanie“, ktoré sa minulo účinkom, nakoniec sa bavil aj s kolegom Varsányim, že
Pionierska ulica by si tiež niečo v tejto súvislosti zaslúžila, lenže tam je otázka ešte opravy
inžinierskych sietí, urobiť niečo a potom to rozbúrať, toto asi nemôže byť dnes na
predmete rokovania; dovolí si jednu poznámku, že tieto akcie prípadne realizovať vo
väzbe na možný časový sklz pri ostatných investičných akciách, lebo je tam obrovský
rozsah a toto je moja pocitová analýza, žiadna iná, že asi takýto rozsah mesto vo svojej
histórii ešte nezrealizovalo, čo sa finančného možného plnenia týka, alebo ich zaradiť do
(pokiaľ situácia nebude iná) výhľadu na rok 2019 - 2020,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, aby si to ujasnil, či bol iba jeden poslanecký návrh, alebo dva,
Ing. Tibor Baran
- uviedol, že dva,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- uviedol, že aby nedošlo k nedorozumeniu, tam ten poplatok za miestny rozvoj, ešte raz to
zopakuje, ako spomenul Ing. Baran, ten by sa už nemal (keď o ňom budeme uvažovať)
týkať rozbehnutých, čiže samozrejme, to, čo beží, určite nie, ale v tom roku 2018 by sme
mohli na nové veci uvažovať, ale rozbehnuté, tak to mal na mysli; nevie, či má ten
rozdielny aj ten osemnásty vynechať,
Ing. Tibor Baran
- uviedol, že od 01. 01. 2018 vylúčil ... (nezrozumiteľný zvukový záznam),
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že ešte nie,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že čiže absolútne nie,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že uznesenie komisie školstva k investičným akciám, tabuľka č. 2, investičné
akcie plánované na rok 2018 pri ZŠ Ľ. Štúra so školskou jedálňou ŠKD, je tam
rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie, vo výške 55 tisíc Eur; komisia školstva odporúča
navýšenie tejto sumy o 25 tisíc Eur a v textácii rekonštrukcia vonkajšej a vnútornej
kanalizácie; odôvodnenie: od 01. 09. 2017 prišlo k zmene dotácie alebo prísľubu peňazí
na havarijné situácie tým, že mesto podávalo prostredníctvom krajského úradu až na
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-

-

ministerstvo projekty, ktoré schválené neboli; počítalo sa v tých projektoch, že tá situácia
sa na ZŠ Ľ. Štúra vyrieši, nevyrieši, pretože od 01. 09. platia tieto podmienky iba na
živelné pohromy, tzn. hurikán alebo tsunami ak by bolo, tak vtedy by tie peniaze boli, ale
v iných prípadoch už nie,
ďalej uviedol druhý poslanecký návrh, na októbrové zasadnutie mestského zastupiteľstva
pripraviť štatistický prehľad pohľadávok mesta, tzn. nedoplatky právnických a fyzických
osôb na dani z nehnuteľnosti a najmä poplatkov za komunálny odpad; tam sa pohybujeme,
pokiaľ má vedomosť, vo vysokých číslach, to znamená vymáhanie týchto vecí by malo
pomôcť pri príjmovej, ale aj výdavkovej časti rozpočtu,
ďalej uviedol, že Ing. Baran to už povedal, ale prikláňa sa k názoru, aby sme ten poplatok
za rozvoj v roku 2018 nezavádzali; pomôžeme podnikateľom, pomôžeme ďalším
subjektom, pretože to spojí s počtom obyvateľov mesta a s pracovnými príležitosťami, ten
počet obyvateľov mesta nám klesá; ak pomôžeme tejto sfére, ktorú spomínal, tak sa nám
tie peniaze vrátia v podobe daní a poplatkov inými kanálmi do rozpočtu mesta,

Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa, či je z tohto poslanecký návrh, alebo len vyslovil svoju podporu,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že len vyslovil súhlas s Ing. Baranom,
Miroslav Gera
- uviedol, že jeho predrečníci ho už predbehli, p. poslanec Baran už navrhoval všetko, aj
ulicu P. J. Šafárika, aj Družstevnú ako prioritu do roku 2018, takže ho v tomto plne
podporuje a chcel by sa spýtať, čo sa týka technického riešenia zimného štadióna, videl
tam monitoring čpavku; opýtal sa, či to je nejaká časť technológie, alebo prečo len
monitoring čpavku, prečo sa tá celá technológia nemenila, prečo tam nie je nejaké
komplexné riešenie toho zimného štadióna, čo sa týka financií; je to 20 tisíc na
monitorovanie čpavku,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že v tejto chvíli jednak finančné zdroje na výmenu celej technológie sú kdesi čísla
úplne inde; toto je investícia, ktorá je nevyhnutná na to, aby sme mali prevádzku zimného
štadióna v takomto stave,
Miroslav Gera
- opýtal sa, či to niekto predpísal, alebo im to niekto určil,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že to sú povinné revízie, aby sme mohli otvoriť prevádzku zimného štadióna,
musíme si dať skontrolovať technologické časti atď., a toto je nutné, aby sme mali
zabezpečené, inak nám nepovolia túto prevádzku a vzhľadom na to, že mesto má ešte stále
za jednu zo svojich priorít, aby sa ten priestor, kde je zimný štadión, využil viacúčelovo,
tak investovať do zmeny celej technológie sa nám nevidí ekonomicky celkom výhodné
a zatiaľ, pokiaľ je možné, prevádzkovať aj pri takýchto nižších sumách tento štadión, tak
preto to tam navrhujeme,
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Hlasovanie o poslaneckom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:
- doplniť uznesenie o časť C. schvaľuje
1. neuplatnenie miestneho poplatku za rozvoj na rok 2018,
2. zaradenie do tzv. zásobníka investičných akcií:
- riešenie statickej dopravy na ulici P. J. Šafárika,
- zabezpečenie opravy komunikácie na ulici Jesenského.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Poslanecký návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že on navrhoval aj navýšenie o 25 tisíc a pripraviť na októbrové zasadnutie
prehľad pohľadávok mesta,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že my sme to tak už pripravili, vydali sme pokyny na tých 25 tisíc, mali sme túto
informáciu od p. Krištofa a prehľad pohľadávok bude pripravený na budúce zasadnutie
zastupiteľstva.
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaným poslaneckým návrhom Ing. Barana
v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
východiská a priority rozpočtu mesta Šaľa na rok 2018,
B. odporúča
pripraviť rozpočet mesta Šaľa na rok 2018 vychádzajúci z predložených východísk,
C. schvaľuje
1. neuplatnenie miestneho poplatku za rozvoj na rok 2018,
2. zaradenie do tzv. zásobníka investičných akcií:
- riešenie statickej dopravy na ulici P. J. Šafárika,
- zabezpečenie opravy komunikácie na ulici Jesenského.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
1. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava – žiadosť o prenájom
pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 1/7/2017
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemkov 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
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo výstavbe
verejnoprospešnej líniovej stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“; zámer prenájmu majetku
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli mesta dňa
6. septembra 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa v extraviláne katastrálneho
územia Šaľa podľa prílohy č. 1 v celkovej výmere 5315 m2, v zmysle geometrického
plánu č. 36315583-034-2012, ktorý vyhotovila Katarína Štibraná dňa 23. 04. 2013,
pre žiadateľa Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava, IČO: 003328,
v cene 1,769 Eur/m2/rok, na dobu určitú, počas výstavby verejnoprospešnej líniovej
stavby „Cesta I/75 Šaľa – obchvat“.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Peter Vincze, Trnovec nad Váhom 436 – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/7/2017
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila, že nakoľko ekonomická komisia nezasadala, tak nebude dopĺňať
stanovisko ekonomickej komisie.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vzájomnej dohode
odstupujúceho nájomcu a nového vlastníka stavby na pozemku, ktorý je predmetom
nájmu; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke mesta 6. septembra 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri
„C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 890/1 ostatné plochy, v zmysle Geometrického
plánu č. 57/2017, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom ako
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novovytvorená parcela č. 890/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 30 m2, v cene
500,00 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Petra Vinczeho, Trnovec nad Váhom 436.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Mgr. Marek Sliška, Dolná 520/6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/7/2017
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Peter Hlavatý – poslanecký návrh
- uviedol, že by doplnil do návrhu na uznesenie bod D. kde by zaviazal mestské
zastupiteľstvo, teda mestské zastupiteľstvo žiada ponúknuť všetkým vlastníkom garáží na
predaj príslušný podiel na parceliach 2667/3 a 2667/33 za cenu dolnej hranice cenovej
mapy; má za to, že ten pozemok je už vlastne predaný, vybudujú sa garáže a myslí si, že tí
majitelia by si mohli odkúpiť tieto pozemky a majú tam aj tak vybudované už spevnené
cesty a všetko, takže si myslí, že by to mohla byť súčasť toho,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa, aby dobre rozumel poslaneckému návrhu, či ho má pripravený aj písomne,
Peter Hlavatý
- uviedol, že v počítači,
Mgr. Jozef Belický
- zopakoval, že teda doplniť, aby sme vyzvali ostatných majiteľov,
Peter Hlavatý
- uviedol, že áno,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- uviedol, že ten návrh je v pohode, len sa opýtal, či nám tade nejdú nejaké siete, len tak
matne sa mu marí, ale možno sa mýli,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že ide tam teplovod,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že či oni vôbec budú mať záujem to odkupovať a keď, tak tam budú musieť
znášať nejaké vecné bremená atď.; nevie, samozrejme je to poslanecký návrh, ale možno
by ich oslovil a potom ... (nedokončená veta),
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Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že to bolo cieľom poslaneckého návrhu, osloviť ich,
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- reagoval na p. Hlavatého, že tu je žiadosť o prenájom a on dáva poslanecký návrh, že by
sme predali; nevie, či o to majú žiadatelia záujem,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že majú o to záujem, tí ostatní, čo sú tam ... (nedokončená veta),
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že ale tak nech si napíšu žiadosť a potom rozhodujme o tom, nie poslaneckým
návrhom, že predajme im to a oni možno ani nemajú, nevie teda,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že dáva hlasovať o poslaneckom návrhu P. Hlavatého v znení, aby sa doplnilo do
uznesenia odporúčanie pre mestský úrad vyzvať vlastníkov ostatných garáží, či majú
záujem odkúpiť si pozemky pod garážami,
Peter Hlavatý
- uviedol, že nie tie, čo sú pod garážami, ale prístupové,
Mgr. Jozef Belický
- opravil sa, že prístupové pozemky, dáva teda hlasovať
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Petra Hlavatého v znení:
- navrhol doplniť bod D. odporúča vyzvať ostatných vlastníkov garáží, či majú záujem
o odkúpenie prístupových pozemkov ku garážam.
Prezentácia: 18
Za:
15
Proti:
1
Zdržal sa:
2
Poslanecký návrh Petra Hlavatého bol prijatý.

Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaným poslaneckým návrhom Petra
Hlavatého v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení prístupu
k novobudovaným garážam; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 6. septembra 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1, v registri
„C“ katastra nehnuteľností, časť parcely č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria, v zmysle
Geometrického plánu č. 58/2017 vyhotoveného spoločnosťou GeoAdvice, s.r.o.,
overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, pod číslom 306/2017 dňa
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20. 07. 2017, ako novovytvorené parcely č. 2667/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere
148 m2 v podiele 1/4 a parcela č. 2667/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 172 m2
v podiele 2/5, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v celkovej cene 70,15 Eur/rok, na dobu neurčitú,
pre Mgr. Mareka Sliška, Dolná 520/6, 927 01 Šaľa,
D. odporúča
vyzvať ostatných vlastníkov garáží, či majú záujem o odkúpenie prístupových pozemkov
ku garážam.
Prezentácia: 18
Za:
16
Proti:
1
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
4. Nikola Kubicová, Slnečná 6, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku – záhradky vo
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/7/2017
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
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 dňa 6. septembra 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemku – záhradky, v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva
č. 1, v registri „C“ katastra nehnuteľností, vo vlastníctve mesta Šaľa, parcela č. 789/120,
ostatná plocha o výmere 404 m2, v cene 0,165 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene
66,66 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Nikolu Kubicovú, bytom Slnečná 6, 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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5. BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B, Sereď – žiadosť o zmenu
nájomcu – prenájom pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného
zreteľa - materiál číslo D 5/7/2017
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zmenu nájomcu – prenájom pozemkov 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
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zmene užívateľa a vo
vzájomnej dohode odstupujúceho nájomcu a žiadateľa ohľadom užívania predmetných
pozemkov ako spevnených plôch, zelene a umiestnenej vodomernej šachty pri obchodnom
centre na ulici Fr. Kráľa v Šali-Veči; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta
6. septembra 2017,
C. schvaľuje
prenájom pozemkov v katastrálnom území Šaľa, vedených na liste vlastníctva č. 1,
v registri „C“ katastra nehnuteľností, parcely č. 3080/322, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 91 m2, parcely č. 3080/323, zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2,
parcely č. 3080/324, zastavané plochy a nádvoria o výmere 188 m2, parcely č. 3080/325,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 210 m2, parcely č. 3080/326, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 760 m2 a časť parcely č. 3080/13, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1 043 m2, za účelom užívania predmetných pozemkov ako spevnených plôch
a zelene, spolu o výmere 2 487 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v sume 1 648,88 Eur/rok
a časť parcely č. 3080/13 o výmere 2 m2, v cene 4,315 Eur/m2/rok, t. j. v sume
8,63 Eur/rok, za účelom umiestnenej vodomernej šachty, v celkovej sume
1 657,51 Eur/rok za prenajaté pozemky pri obchodnom centre na ulici Fr. Kráľa
v Šali-Veči, na dobu neurčitú, pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská
2112/34B, 926 01 Sereď, IČO: 50 160 800.
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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6. Veronika Páhokiová, Narcisová 24, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom nebytových
priestorov na zimnom štadióne z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 6/7/2017
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či ten bufet bude prevádzkovať len počas prevádzky, alebo teda počas zimného
obdobia,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že áno, počas prevádzky zimného štadióna,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nie, bude to prevádzkovať celoročne, hovoril s ňou osobne, ospravedlňuje sa,
chce to zobrať celoročne, my to podporujeme, aby tam bol bufet, chce to v zime kvôli
zimnému štadiónu a v lete, keďže minulé leto tam bol ešte len minigolf, ale v lete by tam
už malo stáť aj to ihrisko, ktoré sa bude budovať v rámci toho projektu „Interreg“ Pons
Danubii cez to združenie, takže bude to celoročne prevádzkovať,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že sa teší, že tam chce niekto niečo takéto robiť, len chce upozorniť na jednu vec,
že samozrejme chce to robiť, je to aj v dôvodovej správe, aj v jej žiadosti, je to finančne
nevýhodné atď., napriek tomu to chce robiť, len chce upozorniť, až si spomínate,
odhliadnuc od toho, že nech to prevádzkuje, mali sme takýto podobný prípad, kde nás
nájomca toho bufetu v Dome kultúry žiadal o zníženie, lebo mu to nejde a vtedy sme sa
zhodli, že to je jeho vec, že mu to nejde, tak nech to neprevádzkuje, keď mu to nejde, lebo
on nás presne z toho, že to nebolo finančne výhodné, kvôli tomu nás žiadal, toto je to isté
len v zelenom; nie je proti, len aby sme na to nezabúdali,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že myslí, že aj z toho dôvodu v návrhu na uznesenie je to nájomné za symbolickú
cenu to jedno Euro,
Mgr. Jozef Belický
- myslí si, že p. poslanec hovoril o niečom inom, ale faktom je, že ten bufet v kultúrnom
dome má momentálne režim, že ho prenajímame na každú akciu tomu usporiadateľovi,
čo na zimnom štadióne nie je možné urobiť,
Peter Hlavatý
- uviedol, že chcel zhruba to isté, čo p. poslanec Andráši, len ďakujeme, že to vôbec bude
niekto robiť; ak dobre pochopil, tak vlastne tá zľava je v tom nájomnom, vlastne z tých
757 Eur ideme na jedno Euro; opýtal sa, či to je tá zľava a zaujímalo by ho len to, že
veľmi dôležité bude, aby bolo otvorené, keď sú tam tie deti; vidí, že je tam napísané, že to
bude nejako sankcionované, ale že ako, lebo to tam nie je upresnené,
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Mgr. Miloslava Bartíková
- opravila ho, že nie je tá zľava z tých 757 Eur, to sú vlastne režijné náklady; ročné nájomné
predstavuje 1126 Eur,
Peter Hlavatý
- uviedol, že takže väčšia je tá zľava, ale s tým nemá problém, len aká bude tá sankcia, aby
sme vedeli, že čo dať do zmluvy, alebo to len taká otázka; lebo naozaj tie deti tam prídu
a aby to bolo otvorené, aj keď ich tam bude len desať,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že skúsime od finančných postihov až po vypovedanie zmluvy,
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka
- uviedol, že má len jednu poznámku, že sa tam nikto nejako nehrnie a možno tu teda
nehrozí vypísanie nejakej súťaže o najvýhodnejší prenájom, to tiež niečo naznačuje;
na druhej strane my dnes pravdepodobne nevieme, keď sa tam nejaká činnosť, iná, ktorá
tu bola naznačená, rozvinie, čo bude ďalej; jedna vec, podľa jeho názoru, mestské
zastupiteľstvo by malo vyjadriť svoju vôľu áno alebo nie a druhá vec, možno príde čas na
úpravu aj týchto nájomných podmienok,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom nebytových priestorov z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vytváraní podmienok pre
športovú činnosť mládeže v Šali; zámer prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa
a zverejnený dňa 06. 09. 2017,
C. schvaľuje
prenájom nebytových priestorov o výmere 50 m2 (vrátane príslušného podielu
na spoločných priestoroch) v sociálnej budove v areáli Zimného štadióna na Váhovej ulici
č. 17 v Šali, zapísané na liste vlastníctva č. 1 v katastrálnom území Šaľa, ako časť
nehnuteľnosti na parcele č. 2529/4, za symbolické nájomné vo výške 1,00 Eur/rok/50 m2
a náklady spojené s užívaním (režijné náklady) paušálne vo výške 757,08 Eur/rok/50 m2
pre Veroniku Páhokiovú, Narcisová 24, 927 05 Šaľa.
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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7. Jaroslav Kalaba, bytom Hliník 15, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa - materiál číslo D 7/7/2017
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
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 ochrane vlastného majetku;
zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej
tabuli a webovej stránke mesta dňa 6. septembra 2017,
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. 3080/349,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 218 m2, odčlenená od parcely č. 3080/3, zastavaná
plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 46/2017 vyhotoveného spoločnosťou
GEOS – Geodetické služby, s.r.o., overeného dňa 08. 08. 2017 pod číslom 340/2017,
v cene 26,56 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 5 790,08 Eur, pre Jaroslava Kalabu, bytom
Hliník 15, Šaľa, v celosti.
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
8. Ramadan Bajrami, bytom Rímska 2168/22, Šaľa – prevod pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 8/7/2017
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Hollého 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
a vybudovanej letnej terase; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 6. septembra 2017,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Hollého ul. v Šali, vedeného v registri „C“
katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 1, novovzniknutá parcela č. 3080/283,
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zastavaná plocha a nádvorie o výmere 68 m2, odčlenená od parcely č. 3080/3, zastavaná
plocha a nádvorie, v zmysle Geometrického plánu č. 66-2009, vyhotoveného
spoločnosťou GEOS – geodetická kancelária, overeného Správou katastra v Šali, dňa
18. 11. 2009 pod číslom 475/09, v cene 29,87 Eur/m2, t. j. v celkovej cene 2 031,16 Eur
pre Ramadana Bajramiho, bytom Rímska 2168/22, Šaľa, v celosti.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

9. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Murgašovej ul.
v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabrielu Fellingerovú, ul. U Tatry
1485, Příbor, Česká republika - materiál číslo D 9/7/2017
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že to sú tie tri osoby, ktorým by sme medailu mali dať, lebo nám vrátili pozemok,
ako sme ho od nich odkúpili,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Murgašovej ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok, parcela registra „C“ KN číslo 1381/45, orná pôda o výmere 3126 m2 v podiele
5/48-in k celku sa stáva pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale
neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti
s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľnosti na Murgašovej ul. v Šali, pozemku registra
„C“ KN, parcela číslo 1381/45, orná pôda o výmere 3126 m2, vedenom katastrálnym
odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa, na liste vlastníctva
číslo 7150, v podiele 5/48-in k celku, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení
neskorších dodatkov, spočívajúcom v spätnom odpredaji citovanej nehnuteľnosti
pôvodnému spoluvlastníkovi, keďže účel kúpnej zmluvy – výstavba nového mestského
cintorína nebol dodržaný, v celkovej kúpnej cene 1 729,39 Eur pre Gabrielu Fellingerovú,
trvale bytom ul. U Tatry 1485, Příbor, Česká republika.
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Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

10. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská 2112/34B,
926 01 Sereď - materiál číslo D 10/7/2017
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Róbert Tölgyesi – poslanecký návrh
- uviedol, že dáva poslanecký návrh na prijatie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Šali
k predkladaniu materiálov na rokovanie mestského zastupiteľstva ohľadom odkúpenia
pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa na výstavbu; žiada pre prípad žiadostí o odkúpenie
pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa na výstavbu, rokovať so žiadateľom o možnosti
uzatvorenia zmluvy o nájme na dobu výstavby a žiadosť o odkúpenie pozemkov predložiť
až po kolaudácii stavby,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ide o poslanecký návrh, ktorý má navodiť stav, ktorý už v tomto meste bol,
že teda sa najskôr prenajme pozemok a po realizácii diela, ktoré je tam predpokladané,
alebo na ktorý účel bol odsúhlasený tento pozemok, sa neskôr odpredá pozemok za
vopred určených podmienok, lebo sa to robilo vždy v tom pôvodnom uznesení; opýtal sa,
či tomu má takto rozumieť,
Róbert Tölgyesi
- uviedol že áno,
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka
- uviedol, že nepozná teraz presné znenie stavebného zákona, ale chcel by sa opýtať, či sa
pri nájomnom vzťahu vydáva trvalé kolaudačné, alebo len na jeden rok,
Mgr. Miloslava Bartíková
- uviedla, že má taký pocit, že len dočasné,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že síce nie je predkladateľ, ale ak môže dal by pred kolaudačným konaním
predať, pretože potom dostane trvalé kolaudačné rozhodnutie; opýtal sa, či to tak je podľa
stavebného zákona,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že on nepočul ten návrh, ale aj v minulosti, keď bolo takéto ustanovenie vo
všeobecne záväznom nariadení, tak sa to robilo vždy tesne pred kolaudáciou presne
z tohto dôvodu,
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Mgr. Július Morávek
- uviedol, že áno, lebo p. poslanec Tölgyesi hovoril, že po kolaudácii; to znamená, že
kolaudačné konanie by potom muselo byť dvakrát; prvýkrát ako dočasné, potom to odkúpi
a potom musí ešte raz robiť na trvalé kolaudačné rozhodnutie, ak si dobre pamätá znenie
zákona,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ak sa s tým p. poslanec Tölgyesi stotožní, tak to tak predloží, lebo vo faktickej
poznámke sa nepredkladajú návrhy,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- uviedol, že by len chcel požiadať o upresnenie, keď budeme hlasovať, lebo predpokladá,
že ten návrh p. poslanca Tölgyesiho sa nebude týkať len tohto, ale možno aj iných
takýchto vecí, trebárs to mohol byť aj prípad p. Kalabu, ale o.k.; len keď budeme
hlasovať, tak aby to bolo jasné, že hlasujeme len o žiadosti žiadateľa a len o poslaneckom
návrhu p. poslanca Tölgyesiho, aby sa to náhodou nejako nespojilo; potom to odčleňte,
vysvetlite nám to,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že sa môže stať, že jeho návrh bude schválený, ale uznesenie ako celok bude
neschválené,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že je to možné,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že potom bude neschválený aj jeho návrh,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že je to dobrý návrh, len aby sme si to nepoplietli, o to mu ide,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že existuje na to riešenie,
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- uviedol, že vzniklo tu niečo, čo nebolo rozhodnuté, že či pred kolaudáciou, alebo po,
máme tu šéfku stavebného úradu, poprosil ju, aby povedala, ako je to so zákonom, aby
sme si to upresnili,
Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že stavebný zákon hovorí, že na to, aby vôbec bolo vydané stavebné povolenie,
musí mať nejaký nájomný vzťah; ak je stavebné povolenie na dobu dočasnú, alebo teda ak
je nájomný vzťah, tak sa vydáva na dobu dočasnú, ale po dobu trvania nájomnej zmluvy,
nie na jeden rok,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že zákon prešiel novelami,
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Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že áno, to stále sedí; druhá vec, mali ste pravdu, že ak je tam nájomný vzťah, tak
sa aj kolauduje len na dobu dočasnú a potom sa to musí prekolaudovávať,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že pri dočasnom stavebnom povolení, ak sa v stavebnom povolení, nie
kolaudačnom, ak sa pri dočasnom stavebnom povolení ... (nedokončená veta),
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, aké je to dočasné stavebné povolenie,
Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že na dobu dočasnú,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že na dobu, kým je nájom, ale ak pri dočasnom stavebnom povolení získa
nájomca vlastnícky vzťah tesne pred kolaudáciou, tak získa trvalú kolaudáciu; o tomto
sme sa rozprávali a myslí, že aj toto bolo podstatné,
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, že ak je vlastníkom pozemku, tak či má tiež dočasné stavebné povolenie,
Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že nie, iba ak má nájomný vzťah,
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, že či vtedy je len dočasné,
Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že áno, ale kolaudácia, ak už má tesne pred kolaudáciou kúpený pozemok, tak je
to urobené na dobu neurčitú,
Ing. Tibor Baran
- uviedol, že sa vráti k žiadosti, lebo takúto žiadosť sme tu mali pred pár mesiacmi a teraz je
principiálne jedno, či bižutéria, alebo niečo na „A“ a teraz ten BRM Development, toto
mu je principiálne jedno; prvá žiadosť nebola odsúhlasená, lebo žiadateľ neuviedol dôvod,
na čo chce tieto pozemky využívať; dovolí si citovať zo žiadosti o odpredaj nehnuteľnosti
poslednú vetu, že „o odpredaj pozemku žiadam z dôvodu rozšírenia obchodného centra
S1, nakoľko uvedený pozemok je susediaci s pozemkami vo vlastníctve spoločnosti“;
žiaľ, možno je to jeho chyba, ale on tomu nerozumie, nevie, čo to znamená centrum S1,
to je prvá vec; druhá vec je tá, že minule na niektorom z mestských zastupiteľstiev bolo
nejakým spôsobom konštatované, že ten účel predaja pozemku pôvodne bol na výstavbu
akéhosi zdravotníckeho centra; nech sa snaží, ako sa snaží, tam žiadne zdravotnícke
centrum nevidel,
- ďalej uviedol, že na druhej strane, či budúcnosť ukáže nejakou nadstavbou, prístavbou,
nevie čím, že tam niečo môže, alebo nemusí byť, dokonca to nejakým spôsobom bolo
v tej zmluve aj sankcionovateľné, chodník tam, cesta tam, ale jemu jednoducho, že
„o odpredaj pozemku žiadam z dôvodu rozšírenia obchodného centra S1“, jemu to
jednoducho nič nehovorí; nechce dávať žiadny poslanecký návrh, nejaký poslanecký
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návrh tu odznel, ale čo sa týka samotného odpredaja, určite bude hlasovať proti, pretože je
to veľmi nekonkrétne,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že z diskusie vyplynul jeden poslanecký návrh a navrhuje, aby sme o tomto
poslaneckom návrhu hlasovali ako o samostatnom uznesení a potom budeme hlasovať
o materiáli bez tohto návrhu tak, ako bolo predložené; dáva hlasovať o poslaneckom
návrhu p. poslanca Tölgyesiho, ktorý znie: mestské zastupiteľstvo žiada, pre prípad
žiadostí o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa na výstavbu, rokovať so
žiadateľom o možnosti uzatvorenia zmluvy o nájme na dobu výstavby a žiadosť
o odkúpenie pozemkov predložiť až tesne pred kolaudáciou stavby; opýtal sa, či je
stotožnený p. poslanec
Róbert Tölgyesi
- odpovedal, že áno,
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho na prijatie uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
žiada
pre prípad žiadostí o odkúpenie pozemkov vo vlastníctve mesta Šaľa na výstavbu, rokovať so
žiadateľom o možnosti uzatvorenia zmluvy o nájme na dobu výstavby a žiadosť o odkúpenie
pozemkov predložiť až pred kolaudáciou stavby.
Prezentácia: 17
Za:
15
Proti:
1
Zdržal sa:
1
Uznesenie na základe poslaneckého návrhu Róberta Tölgyesiho bolo prijaté.

Hlasovanie o pôvodnom návrhu uznesenia k materiálu D 10/7/2017 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok vo vlastníctve mesta, časť parcely registra „C“ KN č. 3080/13, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1043 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa, ako novovytvorená parcela registra „C“ KN
č. 3080/348, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1043 m2, v zmysle geometrického
plánu č. 7-3/2017 vyhotoveného spoločnosťou GEOREAL Sereď s.r.o. dňa 06. 04. 2017,
úradne overeného katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 12. 04. 2017 pod
číslom 131/2017, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným
z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti,
alebo v súvislosti s ním,
C. schvaľuje
zverejnenie zámeru prevodu vlastníckeho práva k pozemku vo vlastníctve mesta, časť
parcely registra „C“ KN č. 3080/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1043 m2,
vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa
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ako novovytvorená parcela registra „C“ KN č. 3080/348, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 1043 m2, v zmysle geometrického plánu č. 7-3/2017 vyhotoveného
spoločnosťou GEOREAL Sereď s.r.o., dňa 06. 04. 2017, úradne overeného katastrálnym
odborom Okresného úradu Šaľa dňa 12. 04. 2017 pod číslom 131/2017, ako prípad hodný
osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad hospodárenia
s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci v skutočnosti, že ide
o pozemok susediaci s pozemkom vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a žiadateľ
na tomto pozemku plánuje rozšíriť Polyfunkčný objekt S1, v kúpnej cene 35,- Eur/m2, t. j.
v celkovej kúpnej cene 36 505,- Eur, pre BRM 78 DEVELOPMENT, s.r.o., Šulekovská
2112/34B, 926 01 Sereď, IČO: 50 160 800.
Prezentácia: 18
Za:
0
Proti:
15
Zdržal sa:
3
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.
11. Tibor Dubis, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa – ponuka na odkúpenie nehnuteľností
vo vlastníctve navrhovateľa - materiál číslo D 11/7/2017
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Róbert Tölgyesi – poslanecký návrh
- uviedol, že v predkladanom návrhu na uznesenie navrhuje zmeniť časť B. nasledovne:
B...schvaľuje
prerokovanie ponuky Tibora Dubisa, Jánošíkova 1324/6, Šaľa, na odkúpenie
nehnuteľnosti vo vlastníctve navrhovateľa v roku 2018,
Mgr. Jozef Belický
- zopakoval, že v časti B. schvaľuje, pôvodný text sa vypúšťa a dať tam text prerokovanie
ponuky Tibora Dubisa, Jánošíkova 1324/6, Šaľa, na odkúpenie nehnuteľnosti vo
vlastníctve navrhovateľa v roku 2018,
Róbert Tölgyesi
- uviedol, že áno,
Ing. Tibor Baran
- uviedol, že dva dni dozadu mu zavolal p. Dubis a upozornil ho na nejaké faktické
nezrovnalosti a tvrdil mu, (ako kúpil, tak predáva) že celková železničná vlečka meria
259 metrov dĺžkových, z toho 150 metrov je v areáli a je vysporiadaný aj zvršok, aj teda
spodok; 109 metrov je vlečka, čo sa pripája už na hlavnú železnicu a tam je zvršok
vysporiadaný a pozemok má v nájme od Železníc Slovenskej republiky; lebo tu čítal, že
nejakých 120 metrov atď., čo sa týka dĺžkových mier, je to na strane prvej; na strane
druhej, čo chcel povedať, ale p. poslanec Tölgyesi ho predbehol, ale napriek tomu, že
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istým spôsobom ho p. Dubis poprosil o podporu tohto materiálu, nevie sa s tým nejako
stotožniť a skôr sa prikláňa k názoru p. poslanca Tölgyesiho; len v tejto súvislosti si ešte
dovolí jednu otázku a cituje z dôvodovej správy posledný odsek pred stanoviskom
mestského úradu: „Predmetom ocenenia nebola železničná vlečka ... a p. Dubis po
rokovaniach o cene nehnuteľností súhlasil s kúpnou cenou 570 000 Eur, v ktorých je
zahrnutá aj železničná vlečka ...“ atď.; opýtal sa, či v podstate teda p. Dubisovi bolo
ponúknuté, že mesto je ochotné toto za 570 tisíc v nejakom režime splátok kúpiť, lebo si
myslí, že toto keď aj bolo p. Dubisovi povedané, nebola to celkom korektná informácia,
alebo koniec koncov o tomto rozhoduje mestské zastupiteľstvo; skôr by privítal, keby
v tejto súvislosti bola pánovi ... (nedokončená veta), áno, prosím, tu je znalecký posudok,
ktorý si mesto dalo vypracovať, či tam vlečka bola, nebola atď., že tá cena jednoducho
sedí, ale o tom rozhodne v konečnom dôsledku mestské zastupiteľstvo; prikláňa sa ale
k tomu, čo povedal p. poslanec Tölgyesi,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že diskusia s p. Dubisom prebiehala a takto presne sa stalo, že ušla podstata, že
my sme konali na základe rozhodnutia mestského zastupiteľstva; máme uznesenie, že
máme aj s p. Dubisom rokovať o odpredaji a máme aj stanoviť nejakú cenu; cenu nebolo
možné stanoviť objektívnejšie než znaleckým posudkom, s ktorým on sa stotožnil,
dokonca aj s cenou a povedal, že nechce oceňovať zvlášť vlečku, čo by sa muselo stať,
lebo to je zase iný znalec, ale že nechce, že on to predá všetko za tie peniaze; my sme mu
povedali, že takto to predložíme mestskému zastupiteľstvu, samozrejme v nejakej
alternatíve, že to môže byť na splátky, alebo môže to byť v hotovosti, každý je
informovaný o finančnej situácii mesta, čiže toto sa deje presne dnes, že z tohto dostane
výstup, že záver mestského zastupiteľstva je takýto, nič viac,
Hlasovanie o poslaneckom návrhu Róberta Tölgyesiho na zmenu uznesenia v znení:
- navrhol prerokovanie ponuky Tibora Dubisa, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa, na
odkúpenie nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa v roku 2018.
Prezentácia: 18
Za:
17
Proti:
1
Zdržal sa:
0
Poslanecký návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
ponuku Tibora Dubisa, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa, na odkúpenie nehnuteľností
vo vlastníctve navrhovateľa,
B. schvaľuje
prerokovanie ponuky Tibora Dubisa, Jánošíkova 1324/6, 927 01 Šaľa, na odkúpenie
nehnuteľností vo vlastníctve navrhovateľa v roku 2018.
Prezentácia: 18
Za:
16
Proti:
2
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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12. GEOS – GEODETICKÉ SLUŽBY, s.r.o., Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa –
odstúpenie od nájomnej zmluvy - materiál číslo D 12/7/2017
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy,
B. schvaľuje
odstúpenie od Nájomnej zmluvy č. 107/2010-RSMM zo dňa 20. 07. 2010 uzatvorenej
na dobu určitú od 07. 07. 2010 do 31. 12. 2020 s nájomcom GEOS – GEODETICKÉ
SLUŽBY, s.r.o., IČO: 36 268 186, Jesenského 652/12, 927 01 Šaľa.
Prezentácia: 18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI
Do vystúpenia verejnosti sa neprihlásil žiadny občan.
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI
1. Voľba člena ekonomickej komisie - materiál číslo E 1/7/2017
Predložil Ing. Tibor Baran – predseda komisie
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že nevie, aký bol dôvod, že sa nezišli, každý možno mal nejaký dôvod, ale
existujú nejaké zásady zasadania komisie a keď zvoláš komisiu a proste niekto nepríde
neospravedlnený trikrát za sebou, tak by sa mal ... (nedokončená veta),
Ing. Tibor Baran
- uviedol, že také sa nestalo, vždy tá neúčasť bola ospravedlnená; žiaľ, teraz sme zostali
v poslednom období len šiesti, nechce sa k tomu vyjadrovať, či to ospravedlnenie bolo
oprávnené alebo neoprávnené, ale jednoducho bol signál, že z nejakého dôvodu nemôžem
prísť,
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, že teraz, keď zvolíme niekoho, budete siedmi, či je šanca, že sa budete
schádzať,
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Ing. Tibor Baran
- opravil ho, že nie siedmi, ale deviati, lebo troch volíme, jedného poslanca a dvoch
neposlancov,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že tak všetci, čo sú navrhnutí, treba ich dať do komisie, no tak vás bude o jedného
viac,
Ing. Peter Andráši – procedurálny návrh
- navrhol hlasovať verejne,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa, že verejne máme hlasovať o kom,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že o nasledujúcich predložených kandidátoch,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa, v akom poradí,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že v poradí ľubovoľnom, ako ich budete predkladať,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že si dovolí trochu oponovať, aj keď o procedurálnom návrhu sa hlasuje bez
diskusie, ale môžu nastať dve nepríjemné veci; prvá, že sú pravidlá pre počet poslancov
a počet ľudí z verejnosti v komisii; môže sa stať, že neodsúhlasíme p. poslanca
Tölgyesiho a schválime troch ľudí z verejnosti, čiže tento princíp bude zle, to hlasovanie
by sa muselo nejako rozdeliť; druhá vec, že ak budeme hlasovať v poradí napríklad podľa
abecedy a schválime prvých troch, tak ten štvrtý má smolu v tom, že o ňom sa vlastne
vôbec nerokovalo, naňho vôbec nedôjde, pretože už o ňom hlasovať nemá zmysel,
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka
- uviedol, že sa vyjadrí k procedurálnemu návrhu, ktorý tu odznel; je za to, aby sa hlasovalo
tajne; ďalej podľa zverejneného rokovacieho poriadku na internetovej stránke mesta je
napísané: minimálny počet štyria poslanci, tam je slovo minimálne, čiže poslancov môže
byť aj viac a potom zánik členstva automaticky pri troch neúčastiach za sebou (mimo
práceneschopnosti); to je celé, to znamená, že on trikrát za sebou nepríde, či je
ospravedlnený alebo neospravedlnený, to je jedno, zaniká mu členstvo, ak si dobre pamätá
rokovací poriadok,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že v tejto komisii takto už zaniklo členstvo Dominike Grédiovej, zaniklo jej
presne z tohto dôvodu; problém je v tom, že raz príde, dvakrát nepríde, raz príde, dvakrát
nepríde, keď sa takto premiešajú, nastáva presne takáto situácia,
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Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Petra Andrášiho v znení:
- hlasovať verejne.
Prezentácia: 18
Za:
3
Proti:
12
Zdržal sa:
3
Procedurálny návrh Ing. Petra Andrášiho nebol prijatý.
Nasledovala tajná voľba členov ekonomickej komisie.
Peter Hlavatý – predseda volebnej komisie uviedol, že treba vyznačiť troch na hlasovacom
lístku, z toho jedného poslanca a dvoch neposlancov.
Výsledok tajného hlasovania:
Predseda volebnej komisie uviedol, že hlasovalo 18 poslancov, ktorí hlasovali s nasledovným
výsledkom:
Ing. František Botka – neposlanec (14 hlasov)
Bc. Elza Melegová – neposlanec (14 hlasov)
Ing. Ján Nagy – neposlanec (8 hlasov)
Róbert Tölgyesi – poslanec (18 hlasov)
Za členov ekonomickej komisie boli zvolení: Ing. František Botka, Bc. Elza Melegová
a Róbert Tölgyesi, ktorí získali nadpolovičnú väčšinu všetkých hlasov.
Znenie prijatého uznesenia:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh voľby nového člena ekonomickej komisie,
B. volí
za členov ekonomickej komisie:
- Ing. František Botka – neposlanec
- Bc. Elza Melegová – neposlanec
- Róbert Tölgyesi – poslanec

F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
1. Zmluva o dielo č. 696/2017 na uskutočnenie stavebných prác „Stavebné úpravy
športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“ - materiál číslo
F 1/7/2017
Predložila Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Miroslav Gera
- opýtal sa na ďalšie firmy v poradí, názvy firiem a sumy,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že v materiáli je to uvedené, na druhom mieste bola ROKO gips, s.r.o. a na
treťom mieste MIPe Invest, s.r.o.,
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Miroslav Gera
- opýtal sa, či boli tri firmy, lebo hovorila, že štyri,
Ing. Eliška Vargová
- uviedla, že štyri, ale jedna bola vylúčená, spoločnosť ZMVZ, s.r.o. Liptovský Mikuláš, tá
bola vylúčená, štyri boli predložené a hodnotené boli tri; nesplnil podmienky účasti,
nebola síce členom komisie, ale keď nesplní podmienky účasti, tak sa ani obálka s cenou
neotvára,
Miroslav Gera
- opýtal sa, či tam žiadna domáca firma nebola,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že žiadna; osobne sa obťažoval informovať niekoľko domácich firiem o tom, že
je takéto obstarávanie,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o dielo č. 696/2017 na uskutočnenie stavebných prác „Stavebné úpravy športovej
haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania – podlimitná zákazka s názvom „Stavebné úpravy
športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“,
b) Zmluvu o dielo č. 696/2017 uzatvorenú v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien na uskutočnenie stavebných prác „Stavebné
úpravy športovej haly – strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“
s dodávateľom Rafix s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 44504501,
DIČ: 2022720051, IČ DPH: SK2022720051.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

H. RÔZNE
1. Informácia z konferencie k projektu „Ako sa máme a čo s tým“ - bod číslo
H 1/7/2017 (ústna informácia)
Predložil RSDr. Peter Gomboš, poslanec MsZ
Dňa 13. 09. 2017 sa konala v kongresovej sále mestského úradu medzinárodná konferencia
„Ako sa máme a čo s tým“. Hlavný prejav mal Jon Sigfusson, riaditeľ Islandského centra pre
sociálny výskum a analýzu. Bolo to pod záštitou p. primátora, ktorý v tom čase bol mimo
republiky a ďakujeme za veľký prínos účastníčke PaedDr. Danici Lehockej, PhD.
Ďalej vystúpili na tejto konferencii Ľubomír Okruhlica, riaditeľ Centra prevencie liečby
drogovo závislých v Bratislave; Marta Hanečáková, predsedkyňa Asocácie centier voľného
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času na Slovensku, zástupcovia medzinárodnej detskej organizácie Fénix Bratislava,
Mgr. Kristína Šperková, prezidentka celosvetovej asociácie IOGT internacional sídliacej vo
Švédsku. Asociácia združuje 124 organizácií v 54 krajinách, vyvíjajú rôzne aktivity s cieľom
predchádzať škodám spôsobených užívaním alkoholu a iných nedovolených návykových
látok.
Prezentované sú dve iniciatívy:
1. Fake Free (na ostro bez pretvárky) zameraná na medzinárodnú gramotnosť mládeže,
a pestovanie odolnosti voči intenzívnemu marketingu alkoholu zameraného hlavne na
mládež,
2. iniciatíva mládež v Európe, ktorá zapája celú komunitu v redukovaní problémov
s alkoholom a drogami. Táto iniciatíva pochádza z Islandu a je rozšírená do 23 krajín
v Európe. Ukazuje pozitívny trend v zapájaní sa mládeže do mimoškolských aktivít, ako
aj väčšia angažovanosť rodičov v prevencii, konzumácie alkoholu a drog v radoch
mládeže. Tieto iniciatívy nám boli ponúknuté, ktoré sme prijali a aj za pomoci tejto
svetovej organizácie by mali byť u nás realizované.
Dňa 31. 08. 2016 sa na pracovnom tíme zúčastnil po prvýkrát aj Jon Sigfusson z Írska, keď
sme po prijatí tohto programu v našom zastupiteľstve rozbehli aktivitu, ktorá mala spočívať
prostredníctvom prieskumu formou testov 15-16 ročnej mládeže, čiže žiaci deviatych
ročníkov základných škôl a prvých ročníkov na stredných školách. Táto aktivita bola
s určitými problémami, ako to na začiatku vždy býva, zrealizovaná síce v malej vzorke, ale
výsledky analýzy prieskumu potvrdili určite nám známe problematické oblasti v živote našej
mládeže (závislosti, drogy, alkohol). Nastala motivácia po zistení týchto výsledkov
účastníkov pracovných stretnutí, tzn., že riaditelia základných škôl, centrá voľného času.
Po zistení daného stavu sa pracovná skupina zhodla na riešení tejto problematiky. V prvom
rade sa určil termín verejnej konferencie, na ktorú bola pozvaná široká verejnosť, odborníci
v danej problematike, zástupcovia škôl, športovci, podnikatelia a samozrejme mládež.
Samotný program konferencie bol zameraný na mládež, trávenie voľného času, záujmové
krúžky, športovanie, základná umelecká škola a zástupcovia stredných škôl, kde sme v prvom
rade stanovili termín prvej prezentácie, tohto projektu, čiže konferencie, na ktorú bola
pozvaná najširšia verejnosť, odborníci v danej problematike, podnikatelia a samozrejme
samotná mládež. Pracovná skupina pripravovala celý priebeh konferencie a jej výstupy.
Garantom implementácie tohto projektu a hlavný organizátor je komisia životného prostredia,
verejného poriadku a bezpečnosti pri mestskom zastupiteľstve. Výstupy boli vypracované
a budú ďalej spracovávané podľa pracovných skupín, ktoré boli na konferencii rozdelené na
šport a kultúra, mládež a životné prostredie, bezpečnosť a verejný poriadok.
Priebeh konferencie, ktorej sa zúčastnilo viac než sto účastníkov, možno hodnotiť pozitívne.
Najlepšiu účasť zaznamenala Spojená škola Nivy, čo sa týka pedagógov, študentov a boli
aktívni vo všetkých tematických skupinách. Poďakovanie patrí aj zamestnancom mestského
úradu, zástupcom škôl, ktorí pripravili bohatý kultúrny program. Všetkým tým, ktorí mohli
a nepomohli, snáď toľko pri realizácii záverov, bude záležať aj na vás, my organizátori
veríme, že len za pomoci širokej verejnosti, s pomocou rodičov a samotnej mládeže sa nám
keď aj malé úspechy podarí dosiahnuť.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že tam zaznelo, že sa robil na malej vzorke nejaký prieskum; opýtal sa, či vieme
tú vzorku číselne, ako sú na tom tie naše deti,
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RSDr. Peter Gomboš
- uviedol, že vieme presne,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že v porovnaní aj so zahraničím, alebo krajinami, odkiaľ tieto iniciatívy sú
v tomto už dlhší čas doma,
RSDr. Peter Gomboš
- uviedol, že bolo to presne 70 s tými testami, ktoré sú, niektoré prvé časti otázky nám
vylučujú, niektoré ďalšie, že z toho oni vylúčili tie, ktoré boli proste neobjektívne a z toho
bolo vyhodnocovaných 48; bolo tomu preto tak, lebo my sme tu mali zvolaných riaditeľov
škôl a povedal, že každý začiatok je ťažký; s Ing. Vargovou bol na konferencii vo Viedni,
kde tiež o tom hovoril a bolo mu povedané, vzhľadom na nízky počet, že aj inde, kde
začínali, čiže nemôžeme teraz porovnávať nás niekde inde, ale mohli by sme porovnávať
začiatok náš so začiatkom niekde inde, to nevie, to ani tam sa nedalo povedať, ale skôr tu
išlo o to, ako to pochopia; hovoril tu, akí boli aktívni riaditelia, všetci riaditelia (ten, ktorý
nechodil ani na prípravy, ani na nič) a mimoškolská výchova patrí aj do pracovného
zadelenia tých kompetentných, od ktorých záviselo, že koľko detí sa zúčastní týchto
testovaní; bolo to potom uskutočnené tak, že sa čudovali aj tí medzinárodní zástupcovia,
že my potrebujeme mať súhlas rodiča; oni niektorí to poslali rodičom detí, niektorí rodičia
detí odpovedali, kladne alebo záporne, niektorí vôbec neodpovedali; teraz, keďže sme už
niekde o niekoľko levelov ďalej, už je to situácia iná a určite, keď sa bude najbližšie
takéto testovanie robiť, že to bude úplne iné číslo ako bolo; čiže snaha bola maximálna
a nekompetentný prístup kompetentných ľudí nám spôsobil, že vzorka bola taká, aká bola,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že mu ani nešlo o tú vzorku, ale predpokladá, že tá vzorka bola nejaký anonymný
test, či už užívajú drogy alebo iné návykové látky, alkohol; opýtal sa, či to dobre pochopil,
tie deti 15-16 ročné sa mali priznať, nepriznať atď.,
RSDr. Peter Gomboš
- uviedol, že áno,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či na to potrebujú súhlas rodiča,
RSDr. Peter Gomboš
- uviedol, že to je vec riaditeľov škôl, o tom by sme polemizovali veľmi dlho a nie sme tu
kompetentní tieto veci riešiť; skôr išlo o to, že bola zachovaná maximálna anonymita; bol
tam zástupca od nás, deťom sa rozdali testy, deti mali obálky, do ktorých potom vložili
výsledky testov, zatvorili sa, nedávali sa žiadne značky na ne, aby to podozrenie trebárs
niektorého z rodičov bolo, že sa dozvie niekto o ich domácnosti, čiže to tam bolo
zachované,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že nejaké číslo, nejaké percento užívania, čo sa priznajú, to ho zaujíma, to bolo
podstatou jeho otázky; opýtal sa, či z toho vyšlo nejaké číslo,
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RSDr. Peter Gomboš
- uviedol, že áno, samozrejme, je to asi 37 grafov, lebo to je veľmi podrobný výstup, ale je
možné k tomu aj v tvojom v záujme nazrieť, ako to celkovo vyšlo; dobre to nevyšlo, to
sme si istí,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, že či to je tajné, ale dajme to číslo napríklad, že zo 48 je 50 %... (nedokončená
veta),
RSDr. Peter Gomboš
- uviedol, že nedá sa,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že toto je informácia o konaní konferencie, všetky tieto závery boli predmetom
konferencie, ktorá bola verejná; bolo tam možné dobrať sa všetkých týchto čísel, dnes
nerobme druhú konferenciu, že tu budeme rozanalyzovávať,
RSDr. Peter Gomboš
- uviedol, že tu to bolo na konferencii prezentované; bola tu prezentácia, ako p. primátor
hovoril,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. – faktická poznámka
- uviedla, že vzorka bola síce veľmi malá, ale aj keď nepozná podrobne metodiku, ktorú
používali, v tej miere, v akej sa s ňou oboznámila, dovolí si tvrdiť, že chytila trošku širší
záber tých detí, pretože tam boli aj krížové otázky, nielen otázky na požívanie, ale aj na
trávenie voľného času, aj na priateľov a blízke okolie a rovesníkov; tá vzorka v podstate
bola malá, čo vypovedala o týchto veciach, ale hovorili aj o svojich rovesníkoch
a o svojom okolí, takže dá sa vytvoriť nejaký názor na ten trend, ktorý tu je a o ktorých
nám asi naše deti, bude osobná, jej syn v tomto veku o nich rozpráva, takže mali by sme
sa nad nimi zamyslieť,
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že ako bývalý učiteľ tam nebol, lebo zistil, že to financujú Nórske fondy a za
Nórskymi fondami je p. Soros, všetkých vás platil; oblbuje decká, oblbuje dospelých,
oblbuje celú Európu; uviedol, keďže predkladateľ hovoril o drogách, veľmi dobre vie,
že syna jedného mestského poslanca prichytili na gymnáziu, že je dílerom drog; opýtal sa,
čo sa mu stalo,
RSDr. Peter Gomboš
- uviedol, že mu na to môže odpovedať nie priamou odpoveďou, ale práve tým, že čo sa tu
deje,
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že veď bol díler, na gymnáziu predával drogy; prichytili ho, ako mal v taške
niekoľko desiatok kapsúl a nič sa mu nestalo, tak o čom hovoríte,
RSDr. Peter Gomboš
- uviedol, že to je názor slovo skeptik; je to skeptický názor,
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Mgr. Jozef Varsányi
- opýtal sa, aký skeptik, našli sa uňho drogy a nič sa mu nestalo,
Ing. Gabriela Lacková
- uviedla, že chceme s tým niečo robiť, výsledky nie sú ružové, tak to je presne cieľom tejto
konferencie, aby sme s tým niečo urobili; veľmi pekne by sa chcela poďakovať vedeniu
nášho mesta, p. primátorovi, p. viceprimátorke, za pozitívny prístup, za to že nás prijali,
aj túto myšlienku a podporujú nás v tom; tieto výstupy sme predložili a budeme na nich
pracovať, takže škoda, že ste sa nezúčastnili, nemuseli by ste sa toľko pýtať,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že keďže z diskusie nevyplynul žiadny poslanecký návrh a k tomuto bodu nebolo
ani žiadne uznesenie, tak nie je dôvod hlasovať,
- doplnil, že budúce mestské zastupiteľstvo vôbec nie je isté, či sa zíde v týchto priestoroch,
skôr nie a že budeme zasadať veľmi pravdepodobne v priestoroch Organizácie sociálnej
starostlivosti na Hornej ulici, v priestoroch Denného centra seniorov č. 1 ; je to tam možné
uskutočniť, kým nebola kongresová sála, zastupiteľstvá sa tam konali; predpokladá, že
mnohí sa ich budú pýtať, kde budú obrady, tak pripravuje sa zmluva, máme zatiaľ prísľub,
že budeme využívať priestory, ktoré už sobášnou sálou boli a sú to priestory okresného
úradu, teda tam, kde kedysi bola sobášna sála; tieto priestory sú aj z hľadiska umiestnenia,
aj z hľadiska estetického najvhodnejšie, aby sme tam dočasne prežili rekonštrukciu tejto
budovy; sťahovanie začne už v najbližších dňoch, kto kde bude vám poskytnú na
mestskom úrade pracovníci, ale najbežnejšie služby budú oproti na škole P. Pázmanya,
inak budeme na štyroch miestach.
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ČASŤ IV.
UKONČENIE
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 7. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2017.
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní.

Overovatelia zápisnice:

Miroslav Gera

Ing. Peter Jaroš

Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Zapisovateľka:
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
Šaľa 12. októbra 2017
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