ZÁPISNICA
zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali,
ktoré sa uskutočnilo 22. októbra 2015
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
ČASŤ I.
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO
PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATEĽKY
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Mgr. Jozef Belický, primátor
mesta, v súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského
zastupiteľstva v Šali, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali
č. 6/2011 – VIII. dňa 19. mája 2011 a nadobudol účinnosť dňa 27. mája 2011, v znení zmien
a doplnkov rokovacieho poriadku, ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šali č. 12/2011 – VII. dňa 8. decembra 2011 a nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2012,
a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – XI. a nadobudli účinnosť dňa
1. októbra 2012.
Mgr. Jozef Belický skonštatoval, že pri otvorení 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
je prítomných a registrovaných 18 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
Ospravedlnený: Ing. Michael Angelov
Neskorší príchod ohlásili: Milena Veresová, Ing. Štefan Bartošovič
Hlasovanie o návrhu programu ako celku:
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ s c h v á l i l o a rokovalo podľa nasledovného programu:
Časť I.
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov
zápisnice a zapisovateliek
Časť II. Interpelácie poslancov
Časť III. Predkladané materiály
A. Informačné materiály a správy
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 - materiál číslo A 1/7/2015
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/7/2015
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
1. Návrh na zrušenie časti Uznesenia č. 6/2009 – IV. zo 6. riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. októbra 2009 - materiál číslo B 1/7/2015
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
2. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Šaľa“ - materiál číslo B 2/7/2015
predkladá JUDr. Anna Torišková, právnik OSMaZM
3. Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Šaľa a návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa – zmeny
a doplnky č. 5 - materiál číslo B 3/7/2015
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
4. Návrh zadania územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa materiál číslo B 4/7/2015
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
C. Hospodárenie mesta
1. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2016 - materiál číslo C 1/7/2015
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
2. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2015 - materiál číslo C 2/7/2015
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
3. Prerokovanie platu primátora mesta Šaľa - materiál číslo C 3/7/2015
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
D. Majetkové záležitosti
1. Ing. Peter Garcsár, č. d. 836, Tešedíkovo – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/7/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
2. Mikuláš Mikus, č. d. 374, Dlhá nad Váhom – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/7/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
3. Prevod pozemkov na Váhovej ul. v Šali, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri
kúpalisku“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/7/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Jovicu Pejčića, trvale bytom Hrabová 2287/8, 927 01 Šaľa materiál číslo D 4/7/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu
hodného osobitného zreteľa pre Jozefa Popelku, trvale bytom Hollého 1842/4, 927 05
Šaľa - Veča - materiál číslo D 5/7/2015
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
E. Personálne záležitosti
1. Zánik členstva v komisii Mestského zastupiteľstva v Šali - materiál číslo E 1/7/2015
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS
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F. Právne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.
G. Vystúpenia verejnosti
H. Rôzne
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2016 materiál číslo H 1/7/2015
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS
Časť IV. Ukončenie
Voľba návrhovej komisie
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na zloženie návrhovej komisie nasledovne:
predseda: Miroslav Gera
členovia: Ing. Peter Andráši, Ing. Štefan Bartošovič
Hlasovanie:
Prezentácia: 18
Za:
17
Proti:
1
Zdržal sa:
0
MsZ s c h v á l i l o návrhovú komisiu v navrhnutom zložení.
Určenie pracovného predsedníctva
- primátor mesta
- zástupca primátora mesta
- predseda návrhovej komisie
- prednosta mestského úradu
- hlavný kontrolór
Určenie overovateľov zápisnice
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na overovateľov zápisnice nasledovne: Róbert Tölgyesi a Ing. Vladimír Vicena.
Hlasovanie:
Prezentácia: 17
Za:
16
Proti:
1
Zdržal sa:
0
MsZ s c h v á l i l o overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení.
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že Ing. Ivan Kováč a Mgr. Július Morávek,
overovatelia zápisnice zo 6. zasadnutia mestského zastupiteľstva v roku 2015, ktoré sa
uskutočnilo dňa 17. septembra 2015, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť zápisnice
a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky.
Určenie zapisovateľov
Za zapisovateľky 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová
a Bc. Veronika Jarošová.

3

ČASŤ II.
INTERPELÁCIE POSLANCOV
Písomné interpelácie nepodal žiadny poslanec.
Ústnu interpeláciu podali poslanci:
Marek Molnár
- opýtal sa, či je možné na Dolnej ulici (vedľa Večierky) zastrešiť autobusovú zastávku,
- ďalej sa opýtal, že či by bolo možné zabezpečiť osvetlenie priechodu pre chodcov pri
starom kostole vo Veči, nakoľko mal možnosť vidieť, že tam skoro niekoho zrazili,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa, či je to pri starom kostole,
Marek Molnár
- uviedol, že áno,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ho budeme písomne informovať o stave týchto vecí,
Mgr. Jozef Varsányi
- opýtal sa ohľadom cyklotrasy, aký je tam pohyb, čo sa robí s výkupom, ako sa postupuje
v tejto veci,
- ďalej sa opýtal ohľadom cintorína; vie, že je v takom stave, že my Šaľania sa budeme mať
kde pochovať, ale tí, čo sem prišli vlakom, už asi miesta v cintoríne nebudú mať; aká je
situácia, či sa s niekým ohľadom toho jednalo, alebo či sa uvažuje s novým cintorínom,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že sa pokúsi odpovedať všeobecne ohľadom druhej otázky; príprava novej
lokality cintorína bola už prerokovávaná na mestskom zastupiteľstve, vieme ako dopadol
výkup pozemkov, tadiaľ cesta nevedie; nedokázali sme splniť požiadavky vlastníkov, na
základe toho mesto už vlani niekedy v polovici roka ponúklo zámenu pozemkov pre
arcibiskupský úrad v Trnave; práve včera mali rokovanie s p. arcibiskupom Oroschom;
stav je taký, že ekonomická rada arcibiskupského úradu súhlasí so zámenou, ktorú sme
navrhli; včera brali upresňujúci nákres, ktorý vypracoval Ing. arch. Pleidel len ako nákres
toho, aké územie by sme tam zhruba potrebovali, ako by to bolo využité, čo sú obslužné
plochy a čo je plocha cintorína; dali sme tam tri návrhy, odporučili sme, ktorý návrh
preferujeme najviac, v tomto duchu bude aj prerokovaný a predpokladá, že v najbližších
dňoch nám bude odpovedané, že áno, je to možné takto alebo nám bude predostretý iný
návrh; na základe toho bude spracovaný geometrický plán, ktorý vyčlení z veľkej parcely
na diakovskej parcele, ktorú cirkev má, bude vyčlenená parcela, ktorá zodpovedá rozlohe
našich požiadaviek a táto konkrétna parcela potom bude predmetom zámeny s majetkom
z Trnoveckého klinu, čo sme ponúkli pozemky pri Trnovci; stav je taký, že čakáme už len
odpoveď k tomu, či konkrétne toto riešenie je také, ktoré spĺňa aj požiadavky
arcibiskupského úradu a ak áno, tak potom je to už len administratívna záležitosť zameniť
tie pozemky; mesto to nebude stáť peniaze, možno maximálne vypracovanie
geometrického plánu, pretože tá zámena sa udeje ako majetok za majetok; predpokladá, že
na začiatku budúceho roka sme schopní už podať návrh na kataster, aby nám boli zapísané
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pozemky a zas opačne, aby naše pozemky boli prepísané na cirkev; potom pripravíme
nejaký plán toho, čo s cintorínom, s infraštruktúrou, so sieťami, ktoré tam treba,
s budúcim usporiadaním, možno s výstavbou domu smútku, alebo niečoho podobného, ale
musíme mať najprv ten pozemok a to by sa malo stať v priebehu najbližších pár mesiacov,
ďalej uviedol, že ohľadom cyklotrasy by poprosil, aby sa vyjadrila p. prednostka, pretože
minulý týždeň bolo stretnutie, ktorého sa on nezúčastnil, ale ona áno; komunikujeme
s architektom, s národným koordinátorom pre cyklodopravu s p. Klučkom a aj s ďalšími,
ktorí sa na Slovensku venujú tejto problematike, naše plány sme zakomponovali aj do
rozvojového plánu územného celku, tzn., že to je základný predpoklad preto, aby sme
v budúcnosti mohli získať peniaze; v súčasnosti ten stav je taký, že zakiaľ on kedysi
preferoval cyklotrasu medzi Večou a Duslom, ešte preferovanejší je možno model, aby
táto cyklotrasa bola v rámci integrovanej dopravy, tzn. aby zahŕňala aj predstaničný
priestor, aby sa spojili dve možnosti dopravy – vlaková a autobusová s cyklistickou; toto
je najviac preferovaný model, momentálne na toto sú prostriedky, ktoré už sú pripravené
na to, aby takéto projekty boli podporené a verí tomu, že máme naozaj jeden z najlepších
tímov na Slovensku z hľadiska prípravy podmienok pre realizáciu cyklotrasy;
p. prednostka povie viac z minulo týždňového stretnutia, ktoré bude zajtra pokračovať,

Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že na piatkovom stretnutí z minulého týždňa sa stretli s predstaviteľmi, ktorí nám
dali nejaké základné otázky, prvá bola tá, ako hovoril p. primátor, že či máme
zakomponované tieto cyklotrasy v RIÚS-e; áno máme, my sme sa tam v rámci
pripomienkového konania dostali a predpokladá sa, že koncom decembra by mala prísť
výzva, v rámci ktorej by sa malo dať požiadať o prepojenie predstaničného priestoru
smerom cyklotrasa; požiadavka na mesto bola zatiaľ taká, aby sme im pripravili, ak by
sme mali, geometrické plány, čo sa týka predstaničného priestoru, alebo aspoň aby mali
jasné majetkovo-právne pomery, trasovanie infraštruktúry s tým, že oni si celý tento
priestor smerom od železničnej stanice až do Dusla pozrú; vidia tam možno trošku
problém, tým, že máme len jedno mostné teleso, ale zajtra bude stretnutie, kde by sa mali
riešiť ďalšie podrobnosti; keď príde výzva, tak táto projektová dokumentácia sa schvaľuje
len v podobe zámeru a až keď budeme úspešní, tak sa rozpracováva na vyšší stupeň
projektovej dokumentácie; a ďalšia zmena, ktorá tam je oproti terajšiemu programovému
obdobiu je to, že nemusíme mať vlastnícky vzťah, ale stačí nájomný vzťah, len musia byť
potom jasné aj majetkovo-právne vzťahy, ďalej pokračujeme zajtra,
Mgr. Jozef Varsányi
- opýtal sa, či je možné viesť cyklotrasu aj cez sídlisko,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že na to sa tí páni pozrú, lebo sme mali jednu variantu stanica, SNP, most, cez
mestskú časť Veča do Dusla; hovorili, že sa pozrú aj po sídliskovej časti, zajtra máme
stretnutie a mali by nám povedať, čo teda zistili, ako to oni vidia reálne,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, čo je to RIÚS,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že Regionálna integrovaná územná stratégia,
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Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či niekto pracuje nad nejakou inventarizáciou všetkých billboardov, reklamných
tabúľ a takých vecí, o ktorých sa tu už pomerne dlho hovorí, na ich legalizácii, či návrhu
na demontáž a kto je za to zodpovedný, v akom je to stave v meste,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že v zmenách územného plánu, ktoré sa teraz budú prijímať, okrem iného je aj
stanovenie územia, ktorým sa upresňuje v územnom pláne priestor, na ktorom nie je
možné umiestniť billboardy, teda veľkoplošné reklamy; čaká sa už len na tento dokument,
všetci vlastníci súčasných billboardov vedia o tomto probléme, vedia o tom, že nebudú
môcť umiestniť v centrálnej mestskej zóne a v priľahlých častiach svoje billboardy
a čakajú na to, aby v zastupiteľstve bol tento územný plán schválený, tým pádom bude
presne vyčlenené územie, kde je možné tieto billboardy presťahovať z centra; všetci sú
uzrozumení s tým, že v centre budú billboardy zlikvidované; verili sme tomu, že to pôjde
skôr, ale územno-plánovacia dokumentácia je neskutočný časový proces; verí, že na
dnešnom zasadnutí bude schválené zadanie a že v krátkom čase sme schopní všetky
náležitosti územno-plánovacej dokumentácie mať tak, aby sme im mohli označiť, že tento
billboard pôjde von a môžete si ho umiestniť sem (z centra pôjdu všetky dole), lebo
musíme ponúknuť nejakú alternatívu, kde vlastne billboardy majú byť; máte tú informáciu
aj v podkladoch, snažíme sa vytlačiť ich do okrajových častí,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že sa mu nejednalo len o billboardy, ale aj o reklamné pútače,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že všetka veľkoplošná reklama, tzn., že tam je určený počet metrov štvorcových;
p. Lukačovičová vie, do koľko metrov štvorcových môže byť umiestnená reklama
v centre,
Ing. Peter Andráši
- doplnil, že aj na stožiaroch verejného osvetlenia atď.,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že na verejných priestranstvách,
- ďalej uviedol, že na súkromnej budove to nevie ovplyvniť, ale zase vieme pripraviť
predpis, že budeme inkasovať za reklamu aj na súkromnej budove a toto určite aj
spravíme,
Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že od 01. 01. 2015 je nový stavebný zákon, ktorý zrušil reklamné, informačné
a propagačné zariadenia a zadefinoval pojem reklamná stavba; reklamy na stĺpoch
verejného osvetlenia nie sú reklamnou stavbou, tzn. nie sú ani povoľované stavebným
povolením,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že ale nejakým spôsobom sú povoľované,
Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že nie sú,
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Ing. Peter Andráši
- uviedol, že teda príde, dá si tabuľu a má ... (nedokončená veta),
Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že nie, musí súhlasiť vlastník,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že takže sú nejako povoľované,
Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že ešte nie sú,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, že či teraz sú tam len tak, že či teraz je nejaké medzi vákuum,
Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že musíme vytvoriť nejaký inštitút, na základe ktorého mesto bude povoľovať na
stĺpoch verejného osvetlenia reklamné stavby, ale nebude to cez stavebné konanie,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, v akom stave je príprava inštitútu,
Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že to ona netuší, to nie je predmetom stavebného úradu ako takého, nie je to
stavbou; reklamné stavby na stĺpoch verejného osvetlenia nie sú reklamnou stavbou
a nespadajú pod kompetenciu stavebného úradu,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, kto ich povoľuje,
Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že momentálne mesto,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že takže ich niekto povoľuje,
Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že povoľuje, vyjadruje sa k nim, súhlasí, prenajíma, proste niečo sa ešte musí
vytvoriť, ale čaká sa na strategický dokument, ktorý bude nejako určovať minimálne
hranice, kde sa môžu a kde sa nemôžu umiestniť,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, že na základe toho dokumentu bude mesto povoľovať alebo zakazovať alebo
doporučovať alebo ... (nedokončená veta),
Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že nejakým spôsobom sa k tomu bude vyjadrovať,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, že či aj k súčasným, ktoré sú,
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Mgr. Eva Lukačovičová
- uviedla, že áno, aj k tým,
- podotkla, že tam je ešte aj vec, že výmena osvetlenia je z eurofondov a je tam päť ročná
lehota, kedy by sa nemalo do tohto zasahovať,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že vo Veči, ako je smetisko pri kotolni, na konci Komenského, je tam nejaký
transformátor, vysoké napätie, je to taký malý trojuholník, ktorý je neohradený; pri tej
časti, kde je ako keby druhá časť zberného dvora, ľudia si tam zvykli vytvárať (okrem
piatku, keď sa tam nakladá z ulíc zeleň, ktorú si ľudia pokosili a zároveň sa zbiera), veselo
tam ľudia robia čiernu skládku a napadlo ho, či to nie je možné vyriešiť buď ohradením
a pričlenením k tomu areálu alebo aspoň vyskúšať fotopascu; združenie Šaľa – Tvoje
mesto ju darovalo polícii minulý rok, nevie, v akom je stave, či funguje alebo nie, či ju
tam nenainštalovať; čo týždeň je tam starý televízor, kopec vriec, stavebný odpad;
sústavne je tam normálna čierna skládka,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že tam umiestnime fotopascu, to je najpodstatnejšie,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že už niekoľkokrát sme rozprávali o kruhovom objazde; má takú prácu, že
niekedy ide aj v noci už do práce alebo z práce a veselo chodia kamióny krížom a pýta sa,
že keď tu stále celé mesiace zaznieva, že tu nás 3 000 Eur nemôže položiť, tam nás
3 000 Eur nemôže položiť; opýtal sa, prečo tam nemôžeme fakt zabudovať nejaký stĺp,
vyvŕtať to, dať tam dvestovku rúru , nech tam ten kamión narazí a on tú škodu zaplatí,
lebo stále je to rozbité, stále je tam blato, stále sú tie kocky vytrhávané a nerobí sa s tým
nič; naposledy, čo p. primátor hovoril, že bolo nejaké jednanie s TESCO-m a nič; sám bol
totiž svedkom, ako to prešiel krížom bez zaváhania, bol ešte aj prázdny, riadny buchot,
pohoda; keď ho zastaví 40 centimetrov trčiaci stĺp, dajú si pozor, je o tom presvedčený,
- opýtal sa, v akom to je teraz stave,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že poslali projektovú dokumentáciu na opravu kruhového objazdu a k tej sa
momentálne vyjadruje dopravný inžinier, odbor dopravy, z Nitry a ďalšie inštitúcie, ktoré
majú nejaké termíny na to, aby sa k tomu vyjadrili; Tesco by malo po dohode so
Slovenskou správou ciest opraviť túto križovatku a konečne ju odovzdať do správy
Slovenskej správy ciest, lebo to je najväčší problém, že kruhový objazd nie je v správe
Slovenskej správy ciest, ale je stále v majetku Tesca, tým pádom investorom pre opravu
má byť Tesco; oni sa tomu už v zásade v tejto chvíli nebránia, poslali projektovú
dokumentáciu, a je odstúpená tým, ktorý k tomu majú dať nejaké úradné vyjadrenie,
- ďalej uviedol, že nevie, či sa pripravuje ešte na tento rok, to pochybuje, oprava toho,
možno na jar, lebo len oprava má trvať nejakých 8 týždňov; nie je to možné urobiť tak
jednoducho ako to vyzerá, ale je snaha zo strany Tesca aj zo strany Slovenskej správy
ciest; oni majú snahu o to, aby to prevzali v nejakej technickej kondícii, Tesco zase má
snahu o to, aby sa toho zbavili a dali to do správy tomu, komu to patrí,
- ďalej uviedol, že s tým stĺpom, je to cesta prvej triedy, my nemôžeme do tohto zasahovať,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že je to klasická ochrana, keď sú tam klasické tabule, ktoré veselo zmetie ten
kamión, tak nech zmetie niečo trčiace, bude tam mať oranžovú šípku a rozhodne sa,
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Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že môžeme požiadať o to, aby tam bolo prijaté technické opatrenie, aby tie
kamióny chodili po kruhovom objazde tak, ako majú,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že keď to len opravia a odovzdajú, tak ako za dva dni prvý ... (nezrozumiteľný
zvukový záznam),
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že Slovenská správa ciest má o tom inú predstavu, ako by to malo fungovať, ale
Tesco najprv musí opraviť tú cestu, lebo tie kocky odtiaľ vypadávajú od samého počiatku
preto, lebo tá technológia, ktorá tam bola použitá, tam neboli dodržané termíny, teda časy
toho, kým to malo vytvrdnúť a odvtedy s tým je problém, vraj teraz sa to má urobiť
poriadne,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa na koncepciu parkovania vo Veči, či sa s tým niečo robí, ako to teraz vyzerá,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že bude odpovedané písomne,
Róbert Tölgyesi
- opýtal sa ohľadom cesty na futbalový štadión, dosť sťažností je okolo toho, že je to
uzatvorené; nevie, aké sú tam ostatné spory, ale toto by chcel vedieť,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že situácia okolo futbalového štadióna je trošku zložitejšia, nemôžeme dôjsť
k porozumeniu s futbalovým klubom s tým, že futbalový klub historicky (napriek tomu,
že má prenajaté len budovy, teda budovy, ktoré slúžia pre futbal a plochu futbalového
štadióna – hraciu plochu), hospodáril aj s prístupovou cestou; prispôsoboval otváranie
a zatváranie brány k potrebám futbalového klubu; keďže v medzičase (asi pred tromi
rokmi) bol poskytnutý nájom pre bufet, ktorý tam je a tiež túto cestu využívajú tenisti,
ktorý tam majú halu (majú ju v zmluve s Duslom, nie s mestom) a v zmluve majú prístup
zboku tzn. od záhradiek, ale bežne používali tú prístupovú cestu futbalového klubu pre
svoje potreby; tým, že futbalový klub prechádza za posledné obdobie rôznymi vážnymi
zmenami, tak sme dospeli až do toho stavu, že tá brána sa zamkla a že futbalový klub
hospodári s tým ako s vlastným a pritom tento majetok je náš; asi pred dvomi týždňami
sme vyzvali všetkých zúčastnených, aby nám dali informáciu, ktoré vozidlá chodia
dovnútra a prečo, a my si zoberieme nad tým dozor, aby naša cesta bola používaná
primerane tomu, na čo je účel nájmu, ktorý my máme s Duslom na pozemky, tzn. aby to
bolo využívané pre šport; teraz máme problém s tenistami, deti hrajú tenis, spotené musia
prejsť peši až po bránu preto, lebo futbalový klub rozhodol, že tam nebudú chodiť,
futbalový klub nemá žiadny vzťah k tomu pozemku, ale zvykom to tak bolo; toto sa teraz
snažíme zmeniť, takisto vylúčili zásobovanie toho bufetu, jednoducho sa tam robia veci,
ktoré nastať nemali, teraz si uplatňujeme práva nájomcu s tým, že odpílime zámok na
bráne, dáme tam tabuľu, že sem sa chodí s povolením mesta a každému, kto to pre svoj
šport alebo iné potreby, ktoré mesto posúdi ako oprávnené, potrebuje, dostane kartu,
s ktorou tam bude môcť chodiť dovnútra; každopádne je presvedčený, že o tom má
rozhodovať mesto a nie futbalový klub podľa toho, že či sa im to dnes páči alebo nepáči;
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musia tam byť normálne nastavené pravidlá, vyzvali sme aj futbalový klub, aby nám
poskytol informáciu, kto tam chodí aj od nich; snažíme sa v tomto zjednať nápravu,
každému budú jeho práva zabezpečené, len je to trošku dlhší proces, lebo toto právo je
uplatňované niekoľko rokov a nevedeli sme to skončiť zo dňa na deň; dali sme šancu na
nejakú dohodu, tá nevznikla, teraz si uplatníme práva, ktoré tam máme,
Ing. Vladimír Vicena
- opýtal sa na „odpovedací“ formulár na stránke mesta, kde občan má možnosť poslať
nejaký dopyt, požiadavku a dá si tam potom možnosť, že chce, aby mu bolo odpovedané;
sám dal nejaké dva dopyty, „odfajkol“ si aj, že by chcel telefonický a mailový feedback
a ani nevie o tom, že sa tá jeho požiadavka spracováva a hovorili mu to už aj ďalší ľudia;
opýtal sa, či to funguje, alebo to tam je len preto, že to tam musí byť,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že tento prípad dá osobitne prešetriť, p. prednostka na to dozrie a dáme písomnú
informáciu, prečo sa mu nikto neozval, ak to funguje, alebo informáciu, že to nefunguje,
Ing. Vladimír Vicena
- uviedol ohľadom dodržiavania zákazových, príkazových značiek na území mesta, že je
často svedkom toho, že vodiči porušujú zákazy odbočenia, zákazy státia, alebo parkujú
meter od priechodu pre chodcov, na križovatke, bránia tým iným autám, aby prechádzali;
- opýtal sa, či je možné, aby mestská polícia začala vynucovať pravidlá dodržiavania
cestných predpisov na území mesta, lebo to navodzuje dojem, že asi nie je treba
dodržiavať minimálne dopravné značenie,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že niektorých áno, mestská polícia rieši v doprave všetky priestupky spáchané
a vyplývajúce z neuposlúchnutia zákazového značenia; trošku máme problém s tým, že
auto stojí meter od prechodu, toto nie je riešené zákazom;, ale zákaz odbočenia, alebo
v protismere v jednosmernej premávke, to všetko bude riešiť mestská polícia,
Mgr. Peter Krokavec
- uviedol, že zákazové značenia sa riešia, aj tento mesiac odchádza tristo predvolaní,
bohužiaľ nemáme odťahovú službu, aby tá náprava bola zjednaná okamžite, ale tie
vozidlá sa zdokumentujú a predvolávajú sa; zopakoval, že tento mesiac odchádza tristo
predvolaní na porušenia príkazového, zákazového značenia, takisto aj vo Veči požiadali
o pomoc aj policajný zbor, nakoľko ráno do ôsmej hodiny sú na prechodoch; zákaz
odbočenia na ulicu Trnoveckú im vypomohla aj štátna polícia; čo sa týka prechodu,
v zmysle zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke to vedia riešiť, ak je to päť metrov
pred prechodom;
- uviedol, že v prípade, ak je svedkom, treba im zavolať, ale toto bežne riešia,
Ing. Marián Krištof
- opýtal sa ohľadom obchvatu mesta Šaľa, situácia hlavne v piatok sa nezmenila, ľudia sú
nespokojní a chceli by vedieť, aká je situácia s obchvatom,
- uviedol, že minule išiel po Bottovej ulici a myslel si, že už začala zimná, resp. vianočná
výzdoba, pretože lampy verejného osvetlenia sú tak obtočené stromami, ktoré toto
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osvetlenie zakrývajú, chcel by poprosiť, že keď sa budú orezávať kríky a konáre, keby na
Bottovej ulici tie lampy sfunkčnili, aby svietili tak, ako majú svietiť,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že čo sa týka obchvatu, naposledy, keď o tom informoval, tak mala Slovenská
správa ciest zabezpečiť štúdiu realizovateľnosti, táto je už spracovaná a zaslaná do
Bruselu, čaká sa na vyjadrenie Bruselu a jednoducho, ak áno, čo si myslí, že sa určite
stane, tak otázka je, v akom čase budú zabezpečené prostriedky na výkup pozemkov;
štúdia realizovateľnosti dopadla dobre, jednoznačne potvrdila to, že Šaľa potrebuje
obchvat a že túto investíciu štát má realizovať aj z prostriedkov eurofondov; včera ste
zrejme zachytili, že štát teraz rieši pôžičku na spolufinancovanie dopravných stavieb,
ktoré budú stavané z európskych zdrojov; zrejme v tomto balíku by sme sa mohli
nachádzať aj my a verí tomu, že sme blízko tomu, aby sa obchvat reálne pohol dopredu,
- ďalej uviedol, že čo sa týka lámp, tak dá pozrieť to, čo bolo predmetom interpelácie, aby
to bolo funkčné, ale v tejto súvislosti chce povedať informáciu o tom, že sme boli úspešní
so žiadosťou o dotáciu na verejné osvetlenie vo výške 600 000 Eur, takže tá sa bude
realizovať ešte v tomto roku; je to celkom nová informácia, možno aj to osvetlenie
konkrétne, keď hovoril Bottovu ulicu, celá tá časť by mala dostať nové lampy; tá časť
bude možno ešte aj v tomto roku realizovaná ako oprava, tak sa aj tie stromy pri tom
vyriešia,
Ing. Marián Krištof
- uviedol, že k tomu osvetleniu, keď sa bude teda riešiť, tak si treba všimnúť, že je to prvá
z tých lámp, ale to už nie je na Bottovej ulici, ale pred činžiakom Čsl. armády, ten,
čo je kolmo; jedna z tých lámp je na inkriminovanom pozemku, ktorý je súkromným
pozemkom, mal na mysli dopravné ihrisko; nevie, či je to v prenájme, proste jedna z tých
lámp je na dopravnom ihrisku
- ďalej uviedol, že čo sa týka toho obchvatu, tak je aspoň rád, že sa v Bruseli o Šali hovorí,
čo je už prvá pozitívna správa tohto obchvatu,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že sa teší aj on, lebo už ďalej to nemá kam pokročiť, len buď k realizácii
alebo navždy zabudnime, ale práve štúdia realizovateľnosti je zásadnou požiadavkou, aby
bola predtým, než to Európska únia financuje; štúdia realizovateľnosti ukázala, že aj Šaľa
potrebuje obchvat, že sa to tu musí stať, tak verí tomu, že toto je ako jednoznačná
záležitosť, že to celé úsilie nesmerovalo niekam do stratena,
Ing. Gabriela Lacková
- opýtala sa, či by sa mohli prehodnotiť, resp. predĺžiť hodiny na osobnú hygienu
v nocľahárni na Partizánskej ulici, pretože tí obyvatelia, ktorí sa socializujú, teda dostanú
nejakú prácu, nestíhajú tie hodiny, ktoré sú tam stanovené,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že on už túto informáciu dnes dostal aj s iniciatívou p. poslankyne, takže
Ing. Boháčová zariadila už na budúci týždeň stretnutie všetkých tých, ktorí sú zodpovední,
aj p. riaditeľa Gálla, aj našich terénnych pracovníkov, aj sociálnych pracovníčok, ktoré sú
u nás na úrade, tak, aby sme sa aj tejto problematike a aj ďalším otázkam súvisiacich
s bezdomovcami mohli povenovať a vyriešiť ich; na budúci týždeň tomu určite venujeme
priestor,
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MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa ohľadom detských ihrísk, ktoré spravuje mesto, či máme všetky náležitosti,
ktoré sú potrebné k prevádzke týchto ihrísk, v poriadku, pretože vieme, že nedávno bol
úraz na detskom ihrisku a čo všetko to obnáša, či to má mesto zabezpečené, stať sa to
môže samozrejme, len aby to bolo legislatívne ošetrené a všetko bolo urobené preto, aby
k úrazu neprišlo,
- ďalej sa opýtal ohľadom veľkoobjemových kontajnerov, ktoré sú dnes rozmiestnené,
pravidelne sa odnášajú, len nevie, kto je potom zodpovedný za ten neporiadok po okolí
kontajnera, kde bol umiestnený, pretože tam je hrozný „bordel“; ľudia chodia, vyberajú si
z toho, čo potrebujú, človek tomu nemôže zabrániť; myslí si, že keď niekomu niečo
poslúži, tak nech si to zoberie, ale tým pádom tam urobia okolo toho veľké smeti a nemá
to asi kto odpratať, alebo nevie, kto je za to zodpovedný,
- ďalej sa opýtal, že dokedy bude vývoz/odvoz zeleného odpadu v meste fungovať, lebo
vlani to končilo 30. októbra,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že k ihriskám by poprosil Ing. Braníkovú,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že nevie, z ktorého stanovišťa má p. poslanec takýto poznatok, že je tam
neporiadok; ak má takýto poznatok, je dobré, keď ho nahlási; chodí okolo na kontroly
a keď vidí, že tam je neporiadok, dá im to potom upratať, SITA to má upratať,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že ulica Železničiarska, ulica Nábrežná a tretia lokalita tam, kde je golfové
ihrisko,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že mali trošku problém tento víkend práve kvôli dažďom, nevedeli sa na niektoré
plochy vôbec dostať; aj teraz riešili pred zastupiteľstvom problém na ulici P. J. Šafárika,
pretože ako nakladali kontajner, tak to tam rozjazdili, ale už aj išli von, volala im, bola to
skontrolovať a išli to upraviť a upratali aj komunikáciu,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že ako je Centrum voľného času, tak oproti je ulica Hviezdoslavova, kontajner
tam bol temer v strede cesty a neoznačený; tam keby bol niekto nabúral, tak to je „prúser“
ako mraky,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že ho zle umiestnili,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že ale to nemôže byť, to nemôžem zle umiestniť také nejaké „hebedo“ v rámci
toho, že budem odnášať smeti, bezpečnosť ľudí a občanov ... (nedokončená veta),
Ing. Edita Haládiková
- opýtala sa, kde to tam bolo umiestnené, či na ceste,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že od križovatky to bolo asi 10 metrov smerom do ulice,
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Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že keď tam bola pozrieť, tak bol viac bokom, len záleží na tom, ktoré auto to tam
vysýpa, lebo ono sa to vysýpa aj 7 – 8 krát za jeden víkend,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že Ing. Haládiková urobí všetko preto, aby dozrela na čistotu na tých
kontajnerových stanoviskách; v súčasnosti riešime vzťahy so spoločnosťou SITA, tak
predpokladá, že toto ešte môžeme doriešiť aj v tomto období; veľkoobjemové kontajnery
sa rozmiestňujú, predpokladá, do konca novembra maximálne,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že veľkoobjemové kontajnery sa rozmiestňujú len v troch termínoch, teraz máme
za sebou druhý, teraz ide Veča a potom je koniec,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že dozrieme na to, aby tie plochy boli upratané, lebo to je súčasťou a je to aj
v zmluve ošetrené, že majú upratať tieto plochy,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že čo sa týka vývozu biologicky rozložiteľného odpadu (BRO), ten koniec vždy
smerujú podľa toho, ako postupuje počasie; to znamená, že najmenej dva týždne predtým,
ako budú končiť so zberom, dávajú informáciu aj na úradnú tabuľu, aj na webovú stránku
mesta, ale naozaj to ešte teraz nevie povedať; teraz je ešte dosť teplo, v záhradách sa
pracuje, orezávajú sa konáre, čistia sa záhrady, kosí sa tráva, nevie to teraz povedať,
koncom októbra budeme múdrejší, do polovice novembra sa to bude vyvážať,
Ing. Gabriela Braníková
- uviedla, že v roku 2006 sme vypracovali v meste koncepciu rozvoja detských ihrísk,
pretože bol veľký problém s tým, že tie ihriská sú po celom meste veľmi roztrúsené;
vytipovali sme asi 21 lokalít, kde sa snažíme v rámci tých lokalít vždy sústreďovať nové
prvky; všetky tie, ktoré už teraz v poslednom období od toho roku 2006 nakupujeme,
všetky spĺňajú normy, certifikáty ihriská spĺňať nemusia, pretože zatiaľ u nás platí toľko,
že každý prvok, každá preliezačka musí spĺňať normy platné na území Slovenskej
republiky; mávame kontroly aj z technickej inšpekcie, už sme mali aj to, že buď ľudia
konkrétne zavolajú na nejaké ihrisko a my potom musíme odstrániť tie závady; našťastie
sme ešte nemali žiadnu takú udalosť; pred dvoma rokmi sme mali aj ŠOI-ku,
- ďalej uviedla, že tých 21 lokalít je vytipovaných na tých miestach, kde sú už existujúce
ihriská, kde v minulosti boli v rámci sídlisk vybudované ihriská a tie majú aj stavebné
povolenia; preto sa nevydávame tým smerom, že hocikde na zelenej lúke budujeme
ihrisko, pretože tam potrebujeme aj územné konanie, stavebné konanie, všetko,
- ďalej uviedla, že by sa chcela ospravedlniť ohľadom otázky p. Vicenu; otázka sa týkala
orezania stromov na Komenského, je to tak, že príde to vždy ku konkrétnemu
pracovníkovi, len možno je problém ten, že nedostanú automaticky vygenerovanú
odpoveď, ale každý pracovník ju dostane a tá jeho (Ing. Vicenu) sa týka jej; mali by to už
mať aj vyriešené, len neurobili to kvôli tomu, že pršalo,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že dúfa, že je to v poriadku, aby chránil mesto, aby to bolo v poriadku a aby
nebol „prúser“,

13

Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že kupujeme len certifikované zariadenia a väčšinou sa umiestňujú tak, že
vymieňame tie staré za nové, toto bola podstata odpovede,
Ing. Gabriela Braníková
- uviedla, že v rozpočte je aj položka likvidácia nefunkčných ihrísk, takže každý rok
dávame určité financie na to, aby sme likvidovali aj tie nefunkčné,
- ďalej uviedla, že nevieme sa voči vandalizmu brániť len tým, že tie ihriská oplocujeme,
každé oplotené ihrisko má správcu;
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že pri Bille to nie je oplotené a chodí tam strašne veľa ľudí, veľa ľudí tam cvičí,
Ing. Gabriela Braníková
- uviedla, že to zase nemôžeme oplotiť, lebo to je voľne v prírode,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že on to nevyčíta, lebo aj v oplotenom areáli sa môže niečo stať,
Ing. Gabriela Braníková
- uviedla, že tie detské ihriská sa snažíme udržiavať len tak, že sú oplotené,
Miroslav Gera
- opýtal sa, čo bude s ulicou Orechová, čo sa týka rekonštrukcie a čo sa týka dokončenia
výstavby od p. Sýkoru,
- ďalej sa opýtal, čo sa týka informovanosti občanov mestom, lebo si všimol, že 90%
supluje p. R. Andráši cez facebook a z jeho pohľadu je to dosť choré, mesto by malo
nejakým spôsobom na tomto zapracovať a dávať informácie občanom, lebo Robo sa
potom môže aj zblázniť; sleduje to celé a aj čo sa týka opilovania stromov, údržby,
nečistoty atď., je to vec, ktorá by mala byť na mesto a mesto by to malo riešiť, lebo riešiť
cez facebook, to je troška krátkozraké na dnešnú dobu, aj keď je to moderná metóda,
- ďalej sa opýtal ohľadom jaslí, otázka na p. Gálla, čo sa tam vlastne pohlo, čo tu naposledy
riešili, s tým, že si všimol, že rozpočet na budúci rok je ešte znížený, opýtal sa prečo, a čo
urobil odvtedy nového pre jasle, ako sa o tom naposledy bavili,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že čo sa týka informovanosti, zo strany mesta za posledné obdobie výrazne
pokročila; myslí si, že sa nachádzame celkom inde než to bolo, dnes je každý deň
aktualizovaná webová stránka z hľadiska informácií, tzn. všetko nové sa ocitá na webovej
stránke, využívame úradnú tabuľu, máme priestor v Slove Šaľanov, kde sa snažíme
informovať; absolútne najaktuálnejšie informácie sa dajú poskytovať výlučne cez
facebook, lebo nikde inde sa nediskutuje ako priamo naživo; myslí si, že Róberta to
neobťažuje nejako významne, lebo urobí len toľko, koľko fyzicky zvládne; na druhej
strane tieto informácie alebo časť z nich my zverejňujeme normálne na facebooku, teda
tie, ktoré sú pre občana významné; nevie, ako často to p. poslanec Gera sleduje, ale toto ...
(nedokončená veta),
Miroslav Gera
- uviedol, že on ako poslanec nemá toľko času sa tomu venovať ako Robo,
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Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa, čo majú teraz preňho urobiť,
Miroslav Gera
- uviedol, že mesto by to malo robiť, nemali by to riešiť poslanci,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že jednoznačne, že to robí mesto,
Miroslav Gera
- uviedol, že Robo supluje kvázi mesto, to je problém preňho,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že mesto má svoj facebookový profil, kde, keď sa pridá do skupiny ...
(nedokončená veta),
Miroslav Gera
- uviedol, že tam je to z jeho pohľadu veľmi slabučké,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa, kto to povedal, práve naopak, za posledné obdobie máme neskutočne prístupov
aj diskutujúcich; myslí si, že ten priestor, ktorý tu bol predtým ako voľný priestor, sa už
do značnej miery zaplnil z hľadiska poskytovania informácií; nakoniec p. poslanec R.
Andráši sa tomuto venuje veľmi odborne a môže povedať, že fakt niekde inde sa
nachádzame, využívame všetky médiá, máme od naše novinky, máme x príspevkov
v médiách ako je televízia, rozhlas, nachádzame sa niekde inde aj s facebookovou
stránkou, diskutujeme s občanmi, všetky informácie súkame každodenne na facebook;
Róbert to robí z iného dôvodu, je poslanec a on sa delí o informácie, ktoré má ako
poslanec,
Miroslav Gera
- uviedol, že každé oddelenie by malo mať nejaký informačný kanál a ak nejaký občan
napíše napríklad Políčkovi, on by mal odpovedať,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že Políčkovi napíše takmer každý občan,
Miroslav Gera
- uviedol, že to dal ako príklad, on neodpovedá každému, ale situácia je taká, že Robo
napíše Políčkovi, Políček odpíše Robovi, Robo napíše zase občanovi, alebo dokonca
napíše také, že to rieši druhá mestská časť, takže sú takéto veci a toto všetko by malo
riešiť mesto,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ak sa obráti niekto odteraz aj na stránku Šaľa - Tvoje mesto, tak nič iné
Róbertovi nezostane, ako posunúť túto informáciu, ale veľmi rád si o tom podiskutuje
a bude veľmi rád, keď príde p. Gera na návštevu a oboznámia ho s informáciami, ktoré
poskytujú na webovú stránku, aby sme si ozrejmili skutočne, že tam nastal vážny posun,
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RSDr. Ľubor Gáll
- uviedol, že čo sa týka otázky súvisiacej s tým, čo sa udialo v detských jasliach v priebehu
leta a doposiaľ, teda od posledného stretnutia uviedol, že počas leta bola vykonaná
kompletne maľovka interiéru, v súčasnosti ešte prebieha obnova nejakého interiérového
zariadenia, prijali od 1. septembra 2015 prostredníctvom úradu práce nové zamestnankyne
ako dobrovoľníčky na posilnenie práce s deťmi a pokiaľ ide o ten najvážnejší problém,
ktorý z tej diskusie vznikol a to je kompletná rekonštrukcia objektu detských jasieľ,
zapracováva sa to do dokumentácie mesta aj do v súčasnosti pripravovaných realizačných
opatrení PHSR; pokiaľ vie, výzva zatiaľ vydaná nebola a očakávame odtiaľ peniaze,
zatiaľ nebola zverejnená,
Miroslav Gera
- opýtal sa na návrh rozpočtu v nižšej sume,
RSDr. Ľubor Gáll
- uviedol, že to je veľmi jednoduché, jednak tým, že tam máme dobrovoľníčky, ušetríme
finančné prostriedky a druhá vec je, že v rámci druhého balíčka opatrení vlády sa má
príspevok na zaopatrenie dieťaťa zvýšiť na 280 Eur a pripravujeme zvýšenie príspevku
pre túto sumu, túto sumu vlastne dostane každý rodič od úradu práce a môže z toho kryť
náklady na detské jasle, takže do ďalšieho zastupiteľstva pripravujeme návrh na zvýšenie
poplatku za detské jasle,
Miroslav Políček
- uviedol, že v budúcom roku máme naplánovanú Komenského ulicu vo Veči a Hornú
ulicu; Komenského je v porovnateľnom stave ako je Horná, aj keď Komenského je
o niečo horšia, takže počíta najskôr s rokom 2017, čo sa môže dať robiť; dovtedy jedine,
čo môžeme robiť, je fľakovať to triskovou metódou, je to najlacnejšie a jednoducho, keď
urobíme ten fľak, tak sieťový rozpad je okolo celého toho výtlku a začne sa to rozpadávať
úplne niekde inde; takže udržiavať to celý rok, jednoducho to musíme vydržať;
- ďalej uviedol, že dúfa, že v roku 2016 už bude prebiehať výstavba, kde sa bude búrať
kotolňa, takže tam budú ešte chodiť dosť ťažké mechanizmy a myslí si, že tá cesta ešte
teraz dostane zabrať,
Miroslav Gera
- opýtal sa, či je tam nejaký termín ukončenia výstavby na Orechovej pre p. Sýkoru,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nie je,
Miroslav Gera
- uviedol, že to je tiež dosť závažná vec, ktorú by bolo treba nejakým spôsobom aj ošetriť,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že dnes to má v súkromnom vlastníctve a veľmi ťažko ho zaviažeme už dnes, to
sa malo urobiť vtedy, keď sa mu to predalo,
Miroslav Gera
- uviedol, že on to potrebuje na ďalšie IBV tam vzadu atď., preťaženosť tých ciest atď., na
budúce roky,
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Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že v súčasnosti sa tu riešia jeho žiadosti o zbúranie a o výstavbu toho priestoru,
tak dúfa, že z toho niečo vyjde,
Peter Hlavatý – faktická poznámka
- uviedol, že na komisii kultúry a cestovného ruchu sa predstavila Erika Kőrösiová a myslí
si, že celkom dobre robí svoju prácu, skôr by povedal, že keby ju menej vyťažovali
a nechali ju viac pre tie médiá, lebo má na starosti aj zbor pre občianske záležitosti
a ďalšie veci, takže aby bola len to, čo má, viac tou hovorkyňou, tak určite je viac online,
lebo predsa len chodí na tie reportáže a podobne, takže má toho naozaj dosť,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ďakuje za túto radu, zatiaľ sa nevieme zo ZPOZ-om úplne vysporiadať,
snažíme sa nájsť iné riešenie, dočasne to robí Erika Kőrösi; ak má niekto nejaký dobrý
nápad, veľmi ho uvíta, lebo skutočne nevie, ako by sme to mali inak zabezpečovať; v tejto
chvíli ešte musíme trochu vydržať a verí tomu, že pri nových návrhoch organizačnej
štruktúry, ktoré sa chystajú z našej strany, bude riešené aj toto.
ČASŤ III.
PREDKLADANÉ MATERIÁLY
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016 - materiál číslo A 1/7/2015
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
návrh plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2016,
B. schvaľuje
plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.
Prezentácia: 15
Za:
15
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 2/7/2015
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
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Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ
1. Návrh na zrušenie časti Uznesenia č. 6/2009 – IV. zo 6. riadneho zasadnutia
Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. októbra 2009 - materiál číslo B 1/7/2015
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 zrušenie časti Uznesenia č. 6/2009 – IV. zo 6. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. októbra 2009,
B. ruší
ukladaciu časť Uznesenia č. 6/2009 – IV. zo 6. riadneho zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Šali zo dňa 22. októbra 2009.
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom
mesta Šaľa“ - materiál číslo B 2/7/2015
Predložila JUDr. Anna Torišková, právnik OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie zo dňa 19. 10. 2015, ktorá
odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť dodatok č. 3 interného predpisu.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
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Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh novelizácie interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta
Šaľa“,
B. schvaľuje
dodatok č. 3 interného predpisu mesta „Zásady hospodárenia s majetkom mesta Šaľa“
v predloženom znení.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Šaľa a návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného plánu mesta Šaľa –
zmeny a doplnky č. 5 - materiál číslo B 3/7/2015
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že na strane 12 je vyjadrenie advokátskej kancelárie belovič  szikorová, ktorá
v zastúpení obchodnej spoločnosti EXTRABENZ, spol. s r.o. napísala stanovisko,
v ktorom: „neakceptujeme – pozemok je reálne zastavaný a z rozvojového hľadiska je
v danej polohe v kontexte na kontaktné rozvojové plochy vhodné funkčné využitie
zástavby pre základnú vybavenosť a bývanie“;
- opýtal sa, ako sa mestský úrad prípadne spracovatelia s týmto stanoviskom vysporiadali,
- ďalej uviedol, že v texte sa nachádza časť o preklasifikovaní Štúrovej ulice a ďalších,
opýtal sa, v akom zmysle „preklasifikovaní“,
- uviedol, že sú tam spomínané podjazdy na ulici Hlavnej a Vlčanskej; opýtal sa, či je to
reálne,
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- uviedol, že k lokalite, ktorá sa dotýka stanoviska EXTRABENZ, t. j. lokalita č. 3, v tomto
území v pôvodnom územnom pláne je navrhované aj funkčné využitie pre enviromentálnu
zeleň, čiže v podstate sa uvažovalo, že by sa tam mal rozvíjať ten historický park, ktorý
tam pôvodne bol, s funkciou zeleň; vzhľadom na určité časové postupnosti došlo k tomu,
že bolo vydané povolenie na stavbu rodinného domu v tejto lokalite, v rožnej časti
v kontakte s areálom EXTRABENZ; vznikla tu teda požiadavka, v rámci týchto zmien
a doplnkov, aby sa tento stav viac menej legalizoval v rámci územného plánu, čiže, aby sa
tá plocha, kde v súčasnosti stojí rodinný dom, preklasifikovala na funkciu bývania z tej
pôvodnej funkcie, ktorá bola vymedzená pre enviromentálnu zeleň, čiže pre tú parkovú
úpravu,
- ďalej uviedol, že v rámci týchto zmien a doplnkov prehodnocovali toto využitie,
požiadavku, a dospeli k názoru, že nie je vhodné, aby sa tu lokalizovalo čisté bývanie,
pretože v tomto priamom kontakte nie sú priamo vymedzené plochy pre funkciu čistého
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bývania, ale je tam možné, vzhľadom na jestvujúci stav, ktorý je, definovať funkciu
vybavenosti s doplnkovým bývaním, čiže prípustné bývanie tam je, ale ako doplnkové
k funkciám vybavenosti, ktoré sa tu etablujú; týka sa to tej polohy Vlčanskej cesty, kde už
v rámci pôvodných rodinných domov vznikajú podnikateľské aktivity, ktoré integrujú aj
zložky aktivity výrobných služieb alebo obchodných služieb a je tu kumulovaná,
integrovaná funkcia bývania tých majiteľov, ktorí tieto služby prevádzkujú; takáto funkcia
tu je prípustná, aj v tejto polohe nie je čisté bývanie, čiže takto je to zadefinované aj
v zmenách a doplnkoch územného plánu; je tu možné uvažovať s funkciou vybavenosti
v nejakom časovom postupe, ale dočasne je možné akceptovať aj tú funkciu bývania,
samozrejme, že to súvisí s podmienkami v tomto území, ktoré sú dané tým, že tu bude
určite zvýšený nárok na nie zrovna rodinnú pohodu, ale na pohodu, ktorá je spojená
s funkciami vybavenosti, čiže bude tu vyšší ruch a bude vyššia miera obmedzení vo
vzťahu k obytnej funkcii,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že všetky ostatné stanoviská boli súhlasné alebo zobrali na vedomie, ale to
stanovisko ... (nedokončená veta),
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- uviedol, že tá požiadavka bola na to, aby sa tam nepotvrdzovala vôbec zmena tejto
funkcie,
- ďalej uviedol, že čo je teraz na zváženie, nechce sa zaoberať tým, ako sa tam tá funkcia
bývania dostala, ale je tam v súčasnosti už etablovaná, viac menej sa dá povedať, že je
úradne legalizovaná, pretože pokiaľ vie, bolo tam vydané stavebné povolenie na tú stavbu,
čiže viac menej dostávame do súladu len možné ďalšie využívanie tej plochy pre
budúcnosť, nie pre ten stav, ktorý tam teraz je, ale pre budúcnosť preferujeme využitie
tohto pozemku pre funkciu vybavenosti s doplnkovým bývaním, nie s prioritou bývania,
- ďalej uviedol, že ohľadom preklasifikovania ulice Štúrovej, to je tá posledná zmena,
Ing. Jana Nitrayová
- upresnila, že to je Kráľovská ulica; Štúrova ulica je tá zjednosmernená,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že od svetelnej križovatky smerom na Galantu,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že to je už dávno, to nebolo predmetom týchto zmien,
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- uviedol, že to nebolo predmetom týchto zmien a doplnkov, to bolo predmetom minulých
zmien a doplnkov, kde v podstate ste už zaujali k tomu stanovisko aj nejaké vyjadrenie,
takže by si musel pozrieť presne, o čo ide; myslí si, že tam bolo zrušenie dominanty,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že čiže to je konštatácia daného stavu, ktorý je v súčasnosti, nepočíta sa s ďalšími
zmenami v nadväznosti na úpravu zóny,
Ing. Vladimír Vicena
- uviedol, že za komisiu územného plánovania, výstavby a dopravy by chcel skonštatovať,
že sa všetkými piatimi zmenami zaoberali už aj na predchádzajúcom zasadnutí, odporúčali
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ich posunúť ďalej a teraz komisia jednoznačne odporúča mestskému zastupiteľstvu, aby
hlasovalo tak, ako je to navrhnuté v návrhoch uznesení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
zmeny a doplnky č. 5 Územného plánu mesta Šaľa,
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke, aby zabezpečila spracovanie čistopisu zmien
a doplnkov č. 5 územného plánu mesta Šaľa v zmysle vyhodnotenia pripomienkového
konania.
T: do 15. 11. 2015
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného
plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 5,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 5/2015 o vyhlásení záväznej časti územného
plánu mesta Šaľa – zmeny a doplnky č. 5.
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
4. Návrh zadania územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta
Šaľa - materiál číslo B 4/7/2015
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa ako vznikol nápad, že obstaráme toto územie, vymedzíme, čo tam môžeme a ako
môžeme, všetky tie náležitosti, že ako to vzniklo, či mesto bolo iniciatívne,
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Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že nie, tento nápad mali poslanci uvedený už pri obstarávaní, keď schvaľovali
návrh na obstaranie; bola to požiadavka súkromného investora, ktorá mu vlastne
vyplynula z toho, že vymedziť územie na bývanie, ktoré v tejto chvíli obstarávame ako
spracovanie zóny, bolo schvaľované v zmenách a doplnkoch č. 3; vtedy si požiadali, aby
sme tam zadefinovali v územnom pláne funkciu bývania; toto prešlo procesom, bolo to
schválené s tým, že práve v tej záväznej časti, ako hovorila na začiatku, v územnom pláne
mesta je napísané, že sú lokality, ak by mal investor uskutočniť svoj investičný zámer,
musí byť spracovaný územný plán zóny; tento investor si teda požiadal v zmysle tejto
záväznej časti územného plánu o to, aby sa začal obstarávať územný plán zóny Šalianskej
tabule, je to na základe jeho požiadavky, nie na základe iniciatívy mesta a tak, ako to bolo
uvedené v materiáli v marci, keď sa prerokovával návrh na obstaranie, tak je tam od neho
prísľub, že sa bude finančne spolupodieľať na výške tohto obstarania,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že pokiaľ vie, tak investor má záujem len o jednu časť,
- opýtal sa, či sa to celé spracuje a celé to už bude presne určené, že načo sa to bude dať ...
(nedokončená veta),
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že na technickú otázku bude odpovedať p. spracovateľ,
- ďalej uviedla, že áno, preto sa tam určia tie vízie a zámery celej časti, nielen tej jeho
konkrétnej,
MUDr. Jozef Grell
- doplnil otázku a opýtal sa, že koľko je tam majiteľov celého územia,
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- uviedol, že to sú plochy, ktoré boli ako podielové pozemky, čiže na jednej parcele bolo
možno aj desať vlastníkov; tu je vždy problém sceliť tieto plochy, alebo usporiadať ich
vlastnícky tak, aby bola možná nejaká realizácia na týchto plochách; toto zabezpečuje
jeden investor, ktorý má snahu a poverenie od vlastníkov, že má prísľub alebo zmluvy
o budúcej zmluve, že on vysporiada tieto pozemky a oni mu ich prevedú alebo ich odkúpi,
to je už tá formálna organizačná časť,
- ďalej uviedol, že v súčasnosti je to tak, že na katastri je evidovaných nejakých dvadsaťpäť
vlastníkov na dané plochy, ale nie na celé územie Šalianskej tabule, iba na určitú časť
vymedzenú zónou pri Váhu, kde je písomný doklad o tom, že dotknutý investor, ktorý
požiadal o územný plán, má záujem sceliť tieto plochy a má záujem realizovať tam
obytnú zástavbu; to je tá časť k vlastníkom a je to ešte v procese,
- ďalej uviedol, že čo sa týka vlastného územného plánu, tam lokalita Šalianskej tabule je
od lokality Orechová až po rieku Váh, jedno ucelené územie, kde v územnom pláne sú
zadefinované určité etapy možného stavebného rozvoja,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že ale len ľavá strana,
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- uviedol, že čo sa týka toho vymedzeného územia na riešenie, je územie, ktoré je od
bývalého bitúnku smerom k Váhu na ľavej strane o rozlohe nejakých 4,7 hektárov, keď si
zoberieme aj širšie územie s komunikáciou, o takéto územie sa jedná, samozrejme, že je
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tam predpísaný územný plán z toho dôvodu, že nedá sa riešiť iba toto územie nezávisle na
okolitých pozemkoch a plochách, ale je treba povedať koncepciu s väzbami na technickú
infraštruktúru, dopravnú infraštruktúru (prístupové cesty) na celé územie, čiže preto to
riešenie sa bude zaoberať územím v koncepcii širším (celou Šalianskou tabuľou)
a podrobne na úrovni zóny sa bude zaoberať iba vymedzeným územím, kde už presne
zadefinuje jednotlivé využitie pozemkov a bude to podklad pre návrh reparcelácie tohto
územia; koncepcia bude povedaná na celé územie, aj vzhľadom na príslušné kapacity,
aj vzhľadom na budovanie technickej infraštruktúry a cestnej infraštruktúry v tomto
území,
Miroslav Gera – faktická poznámka
- opýtal sa, že čo sa týka pravej strany, ako to tam je vlastne riešené, lebo pravá strana ako
boli zeleninári, nie ľavá, ako je bitúnok ... (nedokončená veta),
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- uviedol, že pravá strana je zahrnutá v tom vymedzenom území, čiže okolo družstevnej
cesty (na konci pri ochrannej hrádzi), tak tam je aj časť toho územia, ktoré (kde je tam tá
pôvodná stará zástavba) je tiež zahrnuté do tohto riešenia,
Miroslav Gera
- uviedol, že myslí pravú stranu, ako boli skleníky; technická otázka to je, čo sa týka sietí
a týchto vecí, bude to riešené týmto spôsobom, budú dimenzované; opýtal sa, či tie siete
budú na celú plochu alebo len na ľavú stranu,
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- uviedol, že hlavné verejné siete budú dimenzované na celú kapacitu územia,
Miroslav Gera
- opýtal sa, že či pravá aj ľavá,
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- uviedol, že áno a plus územné rezervy, lebo tam sa nedá budovať kanalizácia o 10 rokov
... (nedokončená veta),
Miroslav Gera
- uviedol, že toto je dôležitá vec,
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- uviedol, že preto sa robí koncepcia technickej infraštruktúry a dopravy na celé územie tak,
aby sa vedeli zadefinovať, aké profily a aké kapacity siete budeme potrebovať jednak na
tú prvú etapu, ale jednak už s tou rezervou,
Miroslav Gera
- uviedol, že toto je dôležitá informácia pre investora,
Ing. Vladimír Vicena
- uviedol, že by chcel skonštatovať, že komisia územného plánovania, výstavby a dopravy
sa zaoberala týmto bodom na svojom ostatnom zasadnutí a chcel by len prečítať
požiadavky, ktoré navrhujú doplniť do zadania; komisia požaduje, aby bola spracovaná aj
analýza dopadu dopravy generovanej navrhovanou zástavbou na existujúcu komunikačnú
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-

sieť a priľahlú existujúcu zástavbu a navrhujú, aby boli preukázané vplyvy tej dopravy na
cesty, ktoré privádzajú dopravu do zóny Šalianska tabuľa, oni to v tom zadaní nenašli,
ďalej uviedol, že inými slovami povedané, navrhujú riešiť dopravné napojenie zóny
z viacerých strán a nielen zo strany jednej ulice, ktorá je taká asi najprirodzenejšia
dopravná tepna smerujúca do zóny Šalianska tabuľa,
ďalej uviedol, že skonštatovali, že nie je jasný rozdiel medzi pojmami vymedzené
a riešené územie, aj keď teraz ste to povedali, ale v tom materiáli neboli schopní to
rozpoznať, ale možno to je len nie celkom dobrým čítaním materiálu,
ďalej uviedol, že stanovisko komisie je, že mestskému zastupiteľstvu odporúčajú hlasovať
v súlade s predloženým návrhom uznesenia, s tým, že sa zapracujú uvedené požiadavky
do zadania spracovania ÚPZ Šalianska tabuľa,

Ing. arch. Vladimír Jarabica
- uviedol, že k doprave by zodpovedal asi toľko, že pre túto prvú etapu tam nie je veľký
nárast intenzity dopravy; samozrejme, že urobia posúdenie, ale nebude to znalecký
posudok alebo v nejakej takej kategórii, ale bude to len v úrovni územného plánu zóny,
kde sa zadefinujú kapacity a potreby úpravy na Družstevnej ulici; tie budú zadefinované aj
vzhľadom na výhľadové potreby, čiže nielen na potreby prvej etapy, ale aj vzhľadom na
výhľadové potreby; prvá etapa, podľa ich prepočtov čo zatiaľ majú, si nevyžaduje nejaké
úpravy na Družstevnej ulici, nemusia byť v tejto etape, ale v ďalších etapách, pokiaľ príde
k naplneniu rezervných plôch pre rozvoj, tak tam už bude potrebné robiť aj úpravy
parametrov komunikácie a samozrejme, že sa to týka aj určitých vplyvov, ktoré môžu
negatívne ovplyvniť tú zástavbu, čiže bude povedané, aj aký vplyv to môže mať na
okolitú zástavbu z hľadiska hlučnosti,
Ing. Vladimír Vicena
- uviedol, že nechcú hovoriť, že je tam problém, to nie je stanovisko, len chcú, aby bolo
štúdiou preukázané, že nebude problém; ak to tak bude, tak potom je to v poriadku,
Mgr. Jozef Varsányi – faktická poznámka
- opýtal sa, že či sa ozaj nebude rozširovať Družstevná ulica,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nebude sa v tejto etape,
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- uviedol, že hovoríme o dvoch úsekoch Družstevnej ulice; hovoríme o prvom úseku, ktorý
je v zastavanom území, je tam určitý parameter, ktorý je už v súčasnosti úzky, ale tým, že
sa vylúči parkovanie na komunikácii, sa sprejazdní, čiže bude ten profil postačovať;
samozrejme pre budúcnosť uvažujú, že by sa malo urobiť rozšírenie komunikácie
minimálne o jeden pruh, hovorí to predbežne, samozrejme, že v riešení sa posúdi
výhľadová intenzita dopravy a urobia sa návrhy takých parametrov, aké by mali
vyhovovať pre tú komunikáciu,
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že my sme tam mali jedného odborníka p. Szekereša a on jednoznačne potvrdil,
že tam tá rozšírená komunikácia musí byť,
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Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že o tom hovoríme, čo hovoril aj Kristián Szekereš, že ak sa budú stavať ďalšie
časti, tak doprava si to jednoducho vyžiada, že musí byť rozšírené; pre jednu ulicu, ktorá
tam je teraz konkrétne riešená, tento parameter nie je potrebný, do budúcnosti
jednoznačne aj siete musia byť tak dimenzované, že aj do budúcnosti,
Miroslav Gera – faktická poznámka
- uviedol, že ako sa spomínalo, že keď sa odstráni parkovanie na Družstevnej ulici, že sa to
vyrieši; opýtal sa, že, kde budú parkovať tí ľudia,
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- uviedol, že parkovanie je veľký problém celého mesta, ale aj v územnom pláne máme
prijatú definíciu, že nie je asi ideálnym stavom, aby sme uvažovali, že na mestských
komunikáciách (nie sú určené na parkovanie, ale na prejazd) sa bude parkovať a to sú len
núdzové prípady a občasné ... (nedokončená veta),
Miroslav Gera
- uviedol, že mesto by malo hľadať riešenie,
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- uviedol, že riešenie si musia hľadať vlastníci, ktorí tam sú, lebo v územnom pláne máme
prijaté, že každý si musí ten potenciál parkovania riešiť na vlastnom pozemku, to hovorí
aj zákon,
Miroslav Gera
- uviedol, že to je mesto, lebo mesto tam má aj tie škôlky,
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- uviedol, že tam je určitý priestorový potenciál a je treba vymedziť plochy, kde sa bude
parkovať; s tým súvisí aj to, že keď navrhnú opatrenia, navrhnú aj to, či je treba vytvoriť
len pruh na rozšírenie prejazdnosti, alebo bude treba vytvoriť systém kolmých státí,
šikmých státí pozdĺž komunikácie,
Miroslav Gera
- uviedol, že to bolo skôr smerované na mesto.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh zadania územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
zadanie územného plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa,
C. odporúča
primátorovi mesta zabezpečiť obstaranie spracovania návrhu územného plánu zóny
Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa vrátane doplňujúcich pripomienok
a požiadaviek.
T: posledné zasadnutie MsZ v roku 2015
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Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
C. HOSPODÁRENIE MESTA
1. Návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2016 - materiál číslo C 1/7/2015
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že komisia kultúry a cestovného ruchu v pondelok 19. 10. 2015 prerokovala tento
materiál, konkrétne programy 2 a 11, tzn. propagácia, marketing a kultúra; s potešením
skonštatovali, že v programe propagácia, marketing prichádza k navýšeniu rozpočtu
a dúfa, že tie prostriedky budú efektívne využité v prospech propagácie mesta; tak isto aj
v kapitole 11, pokiaľ sa to týka celkového objemu finančných prostriedkov v oblasti
kultúry, prichádza k navýšeniu; čo ale rozporovali a zakotvili do uznesenia je, aby dotácie
do kultúry boli ponechané minimálne na tej úrovni, ako boli v roku 2015, tzn. 5 000 Eur,
pretože pôvodne aj v roku 2015 bolo tých 5 000 Eur, potom sa nevyčerpali a peniaze sa
zobrali; nemyslí si, že by bolo potrebné celkove navyšovať finančné prostriedky
v programe kultúra, ale presunmi dajme tomu niekde po tisícke alebo po 500 Eur tam
zobrať, takže tá dotácia by sa navýšila na 5 000 Eur; odôvodňujú to tým, že v porovnaní
s dotáciami do športu a športovej činnosti klubov je tam podstatný rozdiel, pretože tam je
navrhovaná suma (tým nechce povedať, aby sa tomu športu znížilo), len konštatácia
daného stavu je 37 000 Eur a s Aquasportom 45 000 Eur, spolu je to 82 000 Eur,
- zopakoval, že v rámci daného programu č. 11 upraviť dotácie do kultúry vo výške
5 000 Eur,
- opýtal sa, že (netýka sa to výdavkových častí, ale poprosil by o odpoveď) ako vyzeráme
s vymáhaním nedoplatkov v oblasti komunálneho odpadu a dane z nehnuteľnosti; ako sa
to zohľadní v rozpočte na rok 2016, pretože tam boli nedoplatky vo výške niekoľko
10 000 Eur, 40 alebo 50 tisíc Eur tam firmy alebo fyzické osoby dlhovali mestu; opýtal sa,
aký je ten daný stav, pretože to môže tiež pozitívne ovplyvniť príjmovú časť rozpočtu
a tým samozrejme aj výdavkovú časť,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ohľadom záležitostí s dotáciami pre kultúru, to už dnes prebrali aj
s p. prednostkou a aj s p. vedúcou ekonomického oddelenia a má ešte jeden návrh, že
navýšime to naspäť na 5 000 Eur a nemusíme znížiť program kultúry; jednoducho tých
2 000 Eur tam bude doplnených tak, ako to bolo vlani,
Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že čo sa týka vymáhania nedoplatkov, tak v minulom materiáli, keď sa rozoberali
priority rozpočtu a príjmovej časti, tak tam bolo uvedené, že sa tam počíta s percentom
vymáhania nedoplatkov v príjmovej časti a zmenu očakávajú hlavne po zriadení
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klientskeho centra, keď pracovníčky budú mať viac priestoru na to vymáhanie; percento
vymáhania tam je, len si nepamätá, aké to bolo číslo,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že sa budeme snažiť tie sily a prostriedky uvoľniť práve vznikom klientskeho
centra tak, aby sa mohli pracovníci venovať špecificky vymáhaniu nedoplatkov
intenzívnejšie než doteraz; je to obtiažne v tej organizačnej štruktúre, ale robíme všetko
preto, aby sa to mohlo zmeniť,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- opýtal sa, či sa naozaj počíta s tým, že pracovníčky klientskeho centra budú vymáhať
nedoplatky,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nie, tí, ktorí zostanú mimo klientskeho centra, tým, že nebudú vybavovať
verejnosť, budú uvoľnení viacej na to, aby vymáhali pohľadávky,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že čiže bežní nejakí zamestnanci mestského úradu budú vymáhať pohľadávky,
- ďalej uviedol k materiálu, že ho musí teda pochváliť, lebo je podrobnejší; zaujíma ho
výkon funkcie poslancov a opýtal sa, či je zase navýšenie kvôli tomu, že je viac
výplatných termínov, alebo kvôli čomu to je; oproti minulému roku je to o 50 %, je to
v bežných výdavkoch, program plánovanie, manažment a kontrola, 32 200 Eur na tento
rok a 48 000 Eur budúci rok (strana 3),
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
- uviedla, že nastúpili ako novozvolení poslanci v decembri 2014, v januári 2015 bola
vyplatená odmena za tento jeden mesiac a v júli 2015 za prvý polrok 2015; na budúci rok
už bude vyplatený druhý polrok 2015 v januári 2016 a prvý polrok 2016 v júli 2016,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že čiže tri výplatné termíny,
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
- uviedla, že dva výplatné, len už riadne celý bude vyplatený druhý polrok 2015 v januári
2016 a prvý polrok 2016 v júli 2016; tým pádom je tam vyplatených 12 mesiacov; v roku
2015 mali vyplatený len december 2014 a prvých 6 mesiacov z roku 2015, preto je tam
ten finančný rozdiel,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že tri výplatné termíny boli v roku 2014, pretože poslancom, ktorí odchádzali,
boli vyplatené odmeny skôr, než skončili, o tom hovoríme; čiže poslanci nedostali
v januári 2015 za 2. polrok 2014, ale tí, ktorí zostali, za 5 mesiacov dostali už v decembri
a za ten jeden mesiac dostali v januári,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že ktorýkoľvek rok by mal byť opakovaním toho minulého, stále sa to posúva,
atď.,
- opýtal sa, či ten mesiac robí takýto rozdiel,
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Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že 5 mesiacov robí takýto rozdiel,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, že či 5 mesiacov robí 50 %,
- ďalej sa opýtal na propagáciu a marketing, či tá tlač, kde sa plánuje propagovať
a prezentovať, či to je už nejako vyšpecifikovaná tlač, alebo sa bude robiť nejaký výber,
alebo náhodne podľa zvolenia nejakej zodpovednej osoby za prezentáciu a marketing,
alebo ako to bude vlastne fungovať,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že tlač propagačný materiál sa štandardne robí podľa zákona o verejnom
obstarávaní, to je tlač propagačných materiálov,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, že čo bude prezentácia v tlači,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že prezentácia v tlači, tie články, budú tak, ako máme zmluvný vzťah, ktorý
máme na obdobie dané zmluvou, t. j. Slovo Šaľanov,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že čiže už je určený ... (nedokončená veta),
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že to už aj teraz beží, len toto sa dalo a tam sa navyšuje tlač propagačných
materiálov a predmetov, označuje sa to ako tlač,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že ešte v roku 2014 sa vypracoval zoznam printových materiálov, v ktorých by
mesto na propagáciu malo mať vrátane Šale aj m.č. Veča šesťnásť objektov, ktoré by mali
byť aj v písomnej podobe spracované s fotodokumentáciou s tým, aby návštevníci mesta,
ale aj do okolitých obcí, vedeli mesto propagovať, tzn. brožúry, texty, oživiť materiál
„Vitajte v meste“, to robili s Igorom Boháčom pred rokmi, pretože taký materiál je
aktuálny 3-4 roky, niektoré veci zaniknú, reštaurácia a nejaké služby, treba to inovovať
a to je zámer v roku 2016 toto vydať, aby sme sa ako mesto viac zviditeľnili v tejto
oblasti,
Ing. Peter Andráši
- ohľadom verejnej zelene uviedol, že to bolo asi poddimenzované, to sme veľmi rýchlo
zistili všetci tými rôznymi výberovými konaniami a dumpovaním cien; tých 100 000 Eur
(3 milióny korún), ktoré sa tu uvažujú na navýšenie výdavkov starostlivosť o zeleň, ako je
tu popísané, že bude toho viac; opýtal sa, na základe čoho k tomu číslu niekto došiel,
prečo to nie je 50 000 Eur, alebo 150 000 Eur, či je nejaký prepočet, rozpočet, alebo
z čoho to vzniklo,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že jednoducho to bol odhad na nárast plôch, ktoré je potrebné ošetriť a aj
intenzívnych plôch, lebo to sú tie, ktoré sa častejšie kosia, častejšie sa udržiavajú a bol to
kvalifikovaný odhad kolegyne, ktorá je správkyňou tejto zelene už dlhé roky,
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Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že samozrejme cena toho vyjde vo verejnom obstarávaní v súťaži,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že ani mu nejde o cenu, pretože to, čo sa dialo, stálo za ... (to nemôže vysloviť),
ale opýtal sa, či sa nemali aj vtedy starať o tie isté plochy, či teraz sa budú o nejakých viac
plôch starať,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že intenzívne plochy sú napr. plocha, ktorá bola dobudovaná ako parkovisko,
teda centrálna mestská zóna napríklad, ktorá bola odovzdaná vlani okolo kaštieľa;
tá, ktorá bola odovzdaná tohto roku pri druhej časti pešej zóny; toto sú všetko intenzívne
plochy, o ktoré sa treba starať, okrem toho je rozšírenie zelených plôch o nemocničný
park,
Ing. Gabriela Braníková
- uviedla, že si myslí, že dva hektáre sú nemocničný park, to zahrnieme tak, ako všetky
plochy v meste kosíme šesťkrát a tie intenzívne plochy, tam je celá centrálna mestská
zóna, celá izolačná zeleň, chceme to všetko skvalitniť, sú tam chemické postreky
trávnikov, nech to trošku inak vyzerá; okrem toho v minulom roku v apríli bolo zrušené
VZN o udržiavaní pozemkov v predzáhradkách, sú to všetko pozemky vo vlastníctve
mesta a bol tam spravený taký odhad a dúfa, že im tá suma 100 000 Eur bude stačiť
a že ľudia ich hneď nezavalia požiadavkami, aby prebrali celú údržbu predzáhradiek do
ich réžie,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že ľudia, ktorí sa starajú o svoju predzáhradku, tak asi im to nezverí, o to by sa
nebál,
Ing. Gabriela Braníková
- uviedla, že sú ľudia, ktorí prídu, že chcú ... (nedokončená veta),
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že sa jedná o kvalifikovaný odhad na základe týchto okolností,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa na šťastný - nešťastný rozpočet na domov dôchodcov, stále sa operuje už aj
osem rokov starým číslom, 80 ubytovaných klientov; opýtal sa, či tam bolo treba dať tých
80, lebo tlačiareň to tak vytlačila alebo už je aspoň aký taký odhad, koľko tam budúci rok,
nejaký predbežný záujem, lebo všetci vieme, že ten domov dôchodcov bol projektovaný
na 80 a na prevádzkovo v tej dobe ... (nedokončená veta),
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že musí byť 5 rokov prevádzkovaný pre 80 klientov, toto je v zmysle zmluvy
o NFP a udržateľnosti tohto projektu,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že záujem je taký, že týždenne vybavujeme niekoľko žiadostí nových záujemcov,
a ešte neprišli tí, ktorí majú umiestnených svojich blízkych v okolí a ktorých chcú
preniesť bližšie; v tejto chvíli máme požiadané aj o štátny príspevok na staré zariadenie
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a ešte si nie je istý, či nebudeme musieť prevádzkovať obidva, teda 100 miest; záujem je
obrovský a verí tomu, že niekedy v apríli budúceho roku by sme mohli dospieť k tomu, že
tie kapacity naplníme,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že to číslo je v zdravom rozume,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že je reálne,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že to sa používalo od začiatku do konca, keď to už bolo ... (nedokončená veta),
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že dnes už používame to, že sme v septembri požiadali aj na starý domov
dôchodcov o príspevok pre prípad, že by nám nestačili miesta,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa ohľadom administratívy, je tam navýšenie mzdových prostriedkov
a v zdôvodnení je „zvýšením počtu zamestnancov (hovorca, referent a dvaja prevádzkoví
pracovníci na golfovom ihrisku a zimnom štadióne)“; opýtal sa, či tí pracovníci sú nejakí
noví; ani netušil, že golfové ihrisko máme nejaké činné,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že to je v areáli zimného štadióna,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že predtým sme ich zamestnávali len cez zimu (na zimnom štadióne), tento rok
sme mali dve ženy aj cez leto, lebo sme prevádzkovali minigolf, tým vlastne došlo
k zvýšeniu; v zásade nemáme zvýšený počet zamestnancov, pretože, ak ho pamäť
neklame, tak viacerých prepustili než prijali,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že je zvýšený počet prostriedkov; opýtal sa, či sa golfové ihrisko nejako reálne
normálne využíva,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že áno, chodili tam ľudia,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či je to moc stratové,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že menej, ako keď sa to neprevádzkovalo vôbec,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, čo sa týka výmeny sedadiel v kinosále, či to budú prostriedky mesta, alebo či
dostane čiastočne aj nejaký grant,
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Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že máme už grant, je vo výške 18 000 Eur a rozpočet je 100 000 Eur,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, že či tých 80 je mestských,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že 80 je mestských a grant máme na účte, môžeme ho použiť do júna budúceho
roku,
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, že či na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským je kúrenie hotové,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že áno, už je v prevádzke,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že tak to je skvelé,
- opýtal sa na projektovú dokumentáciu na ulicu Hornú, cintorín, mestský úrad,
rekonštrukcia cesty na Komenského ulici, na Hornej, je plánovaných 240 000 Eur; opýtal
sa, koľko je z toho na Komenského ulicu,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že zhruba polovica; Komenského ulica bola urobená trikrát, no vždy zle, závady
boli odstraňované po trikrát a aj tak to je zle, ale zhruba polovica tých peňazí sa počíta na
Komenského,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že až tomu dobre rozumie, tak sa neplánuje robiť projekt,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že na toto nepotrebujeme projekt, ak nechceme vybrať alebo rozšíriť cestu až do
podložia a nechceme ani meniť parametre,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že nech si sadnú niekde dozadu a porozprávajú sa, nie sú zvedaví na jeho ...
(nezrozumiteľný zvukový záznam),
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či to hovorí jemu,
MUDr. Jozef Grell
- odpovedal p. Andrášimu, že vystupuje, dostane odpoveď, ale nech tu nediskutujú, A, B,
C, D,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nech p. poslanec kľudne pokračuje,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že tiež mu neprekáža táto nervozita, len si to vypočul,
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-

opýtal sa k autám, pre koho sú určené Octávie,

Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že jedna je pre mestskú políciu a jedna pre mesto,
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka
- uviedol, že p. poslanec Andráši má právo diskutovať o každej položke, prečo nie, je za to;
opýtal sa, či by si to ako poslanci nemohli prebrať, kto je na to zvedavý, aj on bol zvedavý
na každú jednu položku; zastáva sa ho, aj keď to nepotrebuje, lebo má na to právo, takže
si myslí, že netreba byť nervózny z takýchto vecí,
- opýtal sa, že pri 15. kapitole administratíva, kde sú mzdy zamestnancov, pri splnení
každoročného rozpočtu a získaní prebytku podvedome by si tí ľudia zaslúžili odmenu,
alebo prilepšenie k platu; na začiatku to hovoril, keď preberali v roku 2014 rozpočet za
rok 2015, že keď tí ľudia pracujú, keď dobre pracujú a starajú sa o to, aby mesto skončilo
v pluse, tak nebráňme sa tomu, aby tí ľudia za svoju dobrú prácu dostali aj odmenu; opýtal
sa, či sa v rozpočte pre rok 2016 rátalo aj s takouto alternatívou (samozrejme, je to
o rozpočte, keď rozpočet nebude splnený, tak kvázi tú odmenu dostať nemusia, ale keď
rozpočet bude plusový a bude dobre plusový, prečo by si tú odmenu nezaslúžili); vidí, že
je tam navýšenie o 4 %, ale to je asi z odborárskeho pohľadu, ale pýta sa ďalej,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že prostriedky na takúto formu odmeňovania sa neplánujú vopred, lebo vopred
nemôžeme predpovedať, či budú splnené podmienky a väčšinou sa to potom robí práve
z tej úspory, ktorá niekde vznikne; myslel si, že o tom bude informovať v bode rôzne, ale
nakoniec môže aj tu, že aj tento rok sa vyvíjajú všetky parametre tak, že ak budú splnené
predpoklady, tak určite uvažujeme o tom, že by zamestnanci v zmysle kolektívnej zmluvy
mohli dostať trinásty plat; neplánovali sa ani tento rok tie prostriedky, ale ak sa
prostriedky usporia, teda sú k dispozícii a cash flow mesta to umožňuje, tak určite bude
prvý kto bude zastávať túto teóriu, že ľudia si za dobrú prácu zaslúžia odmenu; plánovať
vopred by to nerobil, lebo ak nebudú splnené podmienky, zase nám tam budú vystávať
peniaze na položke, kde ich nepotrebujeme; je to možné uskutočniť vždy v priebehu roka
podľa toho, ako sa vyvíja rok aj ekonomicky,
Ing. Marián Krištof
- uviedol, že by predsa len reagoval, veď dali mandát primátorovi, aby mohol presúvať
určité prostriedky, takže v tom nevidí žiadny problém, skôr opak, vidí v tom
transparentnosť, pretože rátame s tým,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že pokúsime sa to zabudovať do definitívneho rozpočtu,
RSDr. Peter Gomboš
- uviedol, že to urýchli, nakoľko niektoré jeho pripravené otázky už položil P. Andráši, tzn.
že tabuľka plánovanie, manažment a kontrola, si to tiež tak vysvetlil, že tam bola
p. prednostka a primátor, ktorí zrejme dostali odchodné (Mgr. Jozef Belický – odpovedal,
že áno), takže to mu je jasné; čo sa týka domova dôchodcov, tam si určité veci vyjasnili,
- opýtal sa ohľadom stojiska kontajnerov, kde sme už v minulosti v spolupráci so
spoločnosťou SITA nenaplnili plánované počty vybudovania stojísk a v tomto roku to
vyzerá, že sa zase v tomto smere málo urobilo; opýtal sa, prečo je to tak a ako to vyzerá
v krátkej budúcnosti, lebo vieme, že tento problém v tomto meste stále trvá,
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Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že toto nie je otázka k tomuto rozpočtu, ale dovolil by si potom na záver
v rôznom informovať o stave zmluvného vzťahu so spoločnosťou SITA a tiež o stave, ako
plánujeme v budúcnosti nakladať s komunálnym odpadom; na konci má pripravenú trochu
inú správu, ktorá vyrieši aj stojiská,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh výdavkov programového rozpočtu na rok 2016,
B. odporúča
pripraviť návrh rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 vychádzajúci z predloženého návrhu
výdavkov programového rozpočtu na rok 2016.
Prezentácia: 20
Za:
20
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2015 - materiál číslo C 2/7/2015
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2015,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 30. 09. 2015.
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. Prerokovanie platu primátora mesta Šaľa - materiál číslo C 3/7/2015
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Štefan Bartošovič – poslanecký návrh
- uviedol, že v závere by si dovolil dať poslanecký návrh; v stručnosti povedal, že tam sedí
piate volebné obdobie a že možno v počiatkoch tohto volebného obdobia niektorými
skutočnosťami nebol nadšený a aj ich otvorene pomenoval, ale musí povedať, že celkovo
atmosféra v meste, aj v rokovaniach mestského zastupiteľstva, aj orgánov a pomocných
inštitúcií, komisií atď., majú celkom inú kultúru a atmosféra je celkom iná, pozitívnejšia
a že sa udiali za to relatívne krátke obdobie dosť zásadné skutočnosti, ktoré sú na
prospech mesta a preto si myslí, že by to bolo treba nejakým spôsobom pretaviť aj do
platu primátora s tým, že on si tu nejakú matematiku spravil; podľa jeho názoru,
v okolitých dedinách majú primátori možno aj vyšší plat, ako má primátor mesta Šaľa
a dáva poslanecký návrh navýšiť terajší plat o 25 %, čo predstavuje nejakých 620 Eur,
čo by potom znamenalo, že celkový plat primátora by bol 3 100 Eur v prípade, že by tento
poslanecký návrh bol podporený aj ostatnými kolegami,
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že p. poslanec Bartošovič mu všetko zobral, všetko čo chcel on povedať, už
povedal; tiež je tu už piate obdobie, pripravoval sa na to, za tých 15 rokov tu raz zdvihol
ruku na zvýšenie platu primátora, lebo vedel, že prečo nezdvihol ruku, ale teraz tam má
napísané, že poslanecký návrh 25 %,
- ďalej uviedol, že to povie športovo, je tu iný ťah na bránu, ako tu bolo za posledné
obdobie, vedenie mesta sa k poslancom správa ako k partnerom, lebo doteraz to necítili,
toto je pozitívne pre mesto, pre nás, pre všetkých,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že asi vedia, aký je jeho postoj k zvyšovaniu platov primátorov a hlavne v prvom
roku; je tu taká dilema, keď ste na záver bývalému primátorovi dvíhali plat o 10 %
a netušil prečo, ale dobre; veľkou pravdou je, že úplne ináč to tu začalo fungovať, treba si
naliať čistého vína, možno aj nielen vďaka primátorovi, ale aj viceprimátorke; toľko
návštev z Bratislavy, čo sme tu mali za posledné obdobie, nebudeme mať možno
najbližších 30 rokov; ako už dvaja predrečníci povedali, sú to veľmi pozitívne zmeny,
napriek tomu je skôr zástancom, keď sa odmena, v tomto prípade zvýšenie platu, robí
minimálne aspoň po ukončení čohosi; preňho možno tým medzníkom, ktorý teda vďaka
obidvom a nejakému inému spolku ľudí, je práve ten domov dôchodcov, čiže on je možno
ten prvý, ktorý by zdvihol ruku za zvýšenie platu, keď sa ten domov dôchodcov skutočne
spustí a zavrie sa konečne nejaká nešťastná etapa; nie je to nič negatívne, tiež je za to, že
si to zaslúži, ale robil by to minimálne až potom; ako on tvrdí, mesto je firma a keď niečo
spravíme, vtedy sa odmeňuje, tým nechce povedať, že sa nič nespravilo,
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- osobne si myslí, že kolega hovoril k veci, ale myslí si, že k tomu, aby bolo to naplnenie,
čo on hovorí, aby bol spustený domov dôchodcov resp. seniorov, predchádzalo strašne
veľa vecí, o ktorých oni ako poslanci možno ani nevedia; myslí si, že čakať na to, že do
konca roka sa to odovzdá a spustí sa; myslí si, že by to nebolo adekvátne k tomu, že čo sa
vynaložilo; osobne si myslí to, čo povedal Ing. Bartošovič, že tie veci, ktoré sa tu pohli

34

tak, ako sa pohli, si zaslúžia určitú odmenu a on pevne a rozhodne podporí to, čo navrhol
p. Bartošovič,
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka
- uviedol, že by chcel položartovne reagovať na P. Andrášiho, že 25 rokov vedie súkromnú
firmu, ktorá má teraz okolo 100 zamestnancov a má dobré skúsenosti aj s tým, keď sa
neodmeňuje len za niečo, čo je už ukončené, ale že aj v priebehu realizácie takéto
odmeňovania alebo úpravy platu sú pozitívny motivačný faktor, aby sa dosiahlo to, čo sa
chce dosiahnuť,
Miroslav Gera – faktická poznámka
- uviedol, že plne súhlasí s p. Andrášim, váži si prácu p. primátora, ale chce vidieť
výsledky,
Ing. Vladimír Vicena – faktická poznámka
- uviedol, že on je zvyknutý, že za dobrú prácu je potrebné zaplatiť a odmena sa robí
dodatočne z rozpočtu na odmeny a keďže sme tu skonštatovali, že práca je vykonávaná na
100 % a nie je dôvod, aby sme sa obmedzovali na nejaké navýšenie, ktoré nie je plné;
nemá právo dávať návrh, lebo sa neprihlásil, ale chcel by vyzvať p. Barana s návrhom, že
tých 25 % nie je zobrazením toho, že práca je vykonávaná na 100 %; nevie, či nie je príliš
trúfalé hovoriť o plných 70 %, ale podľa neho by to navýšenie malo byť vyššie; takisto,
ako máme právo prerokovať navýšenie, tak majú právo prerokovať aj zníženie, pokiaľ by
s výsledkami práce neboli kedykoľvek spokojní,
Ing. Tibor Baran
- uviedol, že má osobnú poznámku, že čierneho Petra hrávali voľakedy ako chlapci a teraz
sa ostihol nejako uňho, či je to čierny alebo biely, je to principiálne jedno, ale povie niečo
iné, prvá formálna pripomienka, nebolo tu prečítané stanovisko ekonomickej komisie,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že sa ospravedlňuje,
Ing. Tibor Baran
- uviedol, že to je prvá vec; zhodou okolností prakticky neposlancami navrhla zvýšenie
platu, hovorilo sa o 20 % a teraz povie to, čo povedal predvčerom na stretnutí,
populisticky sa pridal k tomuto prúdu, prečo nie; pôvodne tiež zastával stanovisko blízke
k stanovisku kolegu Andrášiho a kolegu Geru, ale na druhej strane si potom uvedomil,
teraz trošku zmierni svoj populizmus a povie konkrétne veci, ktoré ho prinútili v tom
zlomku, v tej chvíli zmeniť svoj názor a to je otázka taká, áno, pohli sa veci, tu nikto
nedokázal osem rokov skolaudovať pešiu zónu; bude trošku osobný, je to istým spôsobom
aj jeho hriech; súčasný primátor to zdedil možno ako dedičný hriech a teraz povie veľmi
otvorene, že je veľmi vďačný, že to, čo sa jednoducho nedalo, sa zrazu dalo; vráti mu
nahrávku a povie úprimne, že každý rok sa rokuje o plate primátora, takže či je 25 %
málo, veľa, alebo akurát, o tomto nechce viesť diskusiu; myslí si, že máme tu nejaký ďalší
predel, ktorý pevne verí, že dopadne veľmi dobre a pevne verí, že veľmi skoro sa aj
k týmto veciam vrátime; podanú loptičku vracia naspäť ako informáciu a svoje vyjadrenie,
že určite bude hlasovať za návrh p. poslanca Bartošoviča,
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Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že poslanci môžu minimálne raz ročne (môžu aj viackrát) prerokovať plat
primátora, v zákone je to takto vysvetlené,
- ďalej uviedla, že ten návrh, ako je v uznesení, majú možnosť, právo upraviť mu plat
a s dátumom od 01.11. bol daný ako napríklad, lebo jednoznačne nie je právny výklad na
to, lebo zastupiteľstvo má právomoc, keď si určí aj spätný dátum, odkedy upravuje plat
primátorovi, je to v jeho kompetencii,
- poprosila Ing. Bartošoviča, aby upresnil svoj poslanecký návrh, teda s účinnosťou od
akého dátumu,
Ing. Štefan Bartošovič
- uviedol, že by to minimálne o nejaký ten mesiac posunul, v decembri bol primátor
inštalovaný, tak po deviatich mesiacoch, čo z toho vyjde,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že z toho vyjde od 01. 08. 2015,
Hlasovanie o návrhu uznesenia so zapracovaním poslaneckého návrhu Ing. Štefana
Bartošoviča v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
plat primátora mesta Šaľa v súlade s § 4 ods. 4 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v platnom znení,
B. schvaľuje
zvýšenie platu primátora mesta Šaľa Mgr. Jozefa Belického s účinnosťou od 01. 08. 2015
podľa § 4 ods. 2 zákona č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v platnom znení o 25 %. Celková výška platu primátora
od 01. 08. 2015 činí 3 100 Eur.
Prezentácia: 20
Za:
18
Proti:
1
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ďakuje za ocenenie a ocenenie je prvá vec, ktorá sa tu robí; nie je to len jeho
práca, je to práca mnohých ľudí na úrade a je rád, že si to aspoň niekto všimol a má pocit,
že ľudia sa snažia a že tá atmosféra je pracovná a je oveľa radostnejšia; vrátime sa k tomu
pri hodnotení ročných výsledkov
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI
Do vystúpenia verejnosti sa neprihlásil žiadny občan.

36

D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
1. Ing. Peter Garcsár, č. d. 836, Tešedíkovo – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/7/2015
Predložila JUDr. Anna Torišková, právnik OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh
- navrhol spoločne predložiť materiály D1, D2, D3 a spoločne o nich hlasovať.
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing. Tibora Barana v znení:
- spoločne predložiť materiály D1, D2, D3 a spoločne o nich hlasovať.
Prezentácia: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Procedurálny návrh Ing. Barana bol prijatý.
Predkladateľka doplnila materiál o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť zmluvný odplatný prevod.
Návrh uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku na Krátkej 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 zosúladení skutkového
a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa nachádza pod terasou vo vlastníctve
žiadateľa a v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 7. októbra 2015,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta na Krátkej ul. v Šali, vedený v registri C katastra
nehnuteľností, na liste vlastníctva číslo 1, parcela číslo 1091/7, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 8 m2, v cene 11,00 Eur/m2, t.j. v celkovej cene 88,00 Eur, pre
Ing. Petra Garcsára, č. d. 836, Tešedíkovo, v celosti.
2. Mikuláš Mikus, č. d. 374, Dlhá nad Váhom – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/7/2015
Predložila JUDr. Anna Torišková, právnik OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila materiál o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť zmluvný odplatný prevod.
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Návrh uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemku, parcela číslo 5028, 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 zabezpečení rekonštrukcie
komunikácie k IBV Šaľa – Dostihová dráha; zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
7. októbra 2015,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta, vedeného v registri C katastra nehnuteľností,
na liste vlastníctva číslo 1, parcela číslo 5028, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
2 034 m2, s inžinierskou stavbou, účelovou komunikáciou evidovanou na tomto pozemku,
v celkovej cene 7 160,13 Eur, pre Mikuláša Mikusa, č. d. 374, Dlhá nad Váhom, v celosti,
s vecným bremenom spočívajúcim v práve prechodu a prejazdu pre peších a motorové
vozidlá cez jestvujúcu komunikáciu na pozemku, parcela číslo 5028, zastavaná plocha
a nádvorie.
3. Prevod pozemkov na Váhovej ul. v Šali, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri
kúpalisku“ z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/7/2015
Predložila JUDr. Anna Torišková, právnik OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila materiál o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť zmluvný odplatný prevod.
Návrh uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov na Váhovej ul. v Šali, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri kúpalisku“
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 pozemkov
a v znížení kúpnej ceny; zámer prevodu pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa
bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 7. októbra 2015,
C. schvaľuje
zmluvný odplatný prevod majetku mesta, záhradiek v záhradkárskej osade „Pri kúpalisku“
na Váhovej ul. v Šali, vedených v registri C katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva
číslo 1, pre jednotlivých nadobúdateľov v zmysle prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou
súčasťou uznesenia.
Diskusia k predloženým materiálom, o ktorých sa hlasuje en bloc, nebola.
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Hlasovanie o predložených návrhoch uznesení:
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ
p r i j al o
v navrhnutom znení.

uznesenia k materiálom D 1/7/2015, D 2/7/2015, D 3/7/2015

4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Jovicu Pejčića, trvale bytom Hrabová 2287/8, 927 01 Šaľa materiál číslo D 4/7/2015
Predložila JUDr. Anna Torišková, právnik OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila materiál o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neodporúča
mestskému zastupiteľstvu zverejniť zámer prevodu pozemkov.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- požiadal, aby predkladateľka ešte raz prečítala stanovisko,
JUDr. Anna Torišková
- uviedla, že ekonomická komisia neodporúča mestskému zastupiteľstvu zverejniť zámer
prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri C katastra
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 663/1, zastavaná plocha
a nádvorie, o výmere cca 237 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) v cene 20,00 Eur/m2, v celkovej cene cca 4 740,00 Eur,
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka
- opýtal sa ešte raz; ekonomická komisia neodporúča a mestský úrad odporúča,
JUDr. Anna Torišková
- uviedla, že áno,
Miroslav Gera
- uviedol, že by sa chcel vyjadriť, čo sa udialo na ekonomickej komisii; nemali presné
informácie, aký je tam územný plán, čo sa toho týka, dostali ho až neskôr, takže komisia
to najprv zamietla, ale teraz po informácii, ktorú dostal, za člena ekonomickej komisie
súhlasí s návrhom mesta,
Ing. Tibor Baran
- uviedol, že by to chcel už len doplniť, v podstate na ekonomickej komisii boli siedmi,
hlasovanie dopadlo päť ku dvom, v prospech nepodpory, neodporúčania tohto návrhu;
zhodou okolností s Mirom (mal na mysli p. Geru) boli za a tá situácia bola taká, že je to
slížik, je to 3-4 krát neviem koľko tá dĺžka, dohromady je to 237 štvorcov a jednoducho si
nevie predstaviť nejaké iné využitie tohto pozemku,
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-

ďalej uviedol, že územný plán hovorí, že tam žiadne trvalé stavby typu, ktoré sú tam dnes
ako prenosné nejaké garáže nemôžu byť, takže to je už potom vecou budúceho vlastníka,
ak hlasovanie dopadne podľa jeho presvedčenia, to je už jeho vecou, že s týmto sa musí
naučiť nejako žiť; on tento návrh bude podporovať,

Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že tiež to bol pozrieť, ten priestor je absolútne nevyužiteľný pre mesto.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri C
katastra nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, časť parcely číslo 663/1, zastavaná plocha
a nádvorie, o výmere cca 237 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a
ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúci v efektívnom využívaní pozemku a v znížení kúpnej ceny, v cene
20,00 Eur/m2, v celkovej cene cca 4 740,00 Eur, pre Jovicu Pejčića, trvale bytom Hrabová
2287/8, 927 01 Šaľa.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Jozefa Popelku, trvale bytom Hollého 1842/4, 927 05 Šaľa –
Veča - materiál číslo D 5/7/2015
Predložila JUDr. Anna Torišková, právnik OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila materiál o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá neodporúča
mestskému zastupiteľstvu zverejniť zámer prevodu pozemku a stanovisko komisie územného
plánovania, výstavby a dopravy, ktorá odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť
zverejnenie zámeru prevodu pozemku.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že by to videl v dvoch rovinách; jedna vec je tá časť, ktorú v súčasnosti využíva,
ktorá je z časti aj pod jeho domom, samozrejme nejaké zúžené miesta atď., čo môže tvoriť
1/3 žiadanej výmery; druhá časť je ako novovznikajúca parcela, akoby si p. Popelka
kupoval plus mínus cca 3,5 – 4 áre k svojmu už stavajúcemu pozemku, kde sme sa po
diskusii na ekonomickej komisii zhodli, na čom sme sa zhodli, zázračne sa zrazu objavilo,
že tam chodí plyn, čo sme teda ešte pred tromi dňami nevedeli; poprosil by, keď majú
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materiály, aby sme rozprávali na základe nejakých faktov a nie my tu vidíme štvorárový
pozemok, kde sa dá postaviť rodinný dom a rozhodujeme sa na tom, že tá cena je
prinízka; zrazu sa tu objaví plyn zo dňa na deň, o ktorom ekonomická komisia nevie,
JUDr. Anna Torišková
- uviedla, že sa ospravedlňuje, bude to nabudúce doplnené v dostatočnom predstihu,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že potom nedávajme žiadne materiály, len stačí ako D1, D2, D3 a všetci poslanci
budú behať s rýľom po Šali a rozkopávať, či tam nie je; my sa máme rozhodovať na
základe nejakých materiálov, to len na margo tohto,
- ďalej uviedol, že na druhej strane treba zhodnotiť ešte jednu vec, že až sme v predošlom
hlasovaní predali pozemok o rozmere 237 m² za 20,00 Eur/m², tak by bolo možno za
uváženie sa pozrieť na cenu túto navrhovanú; nie je proti predaju, možno by sa pozrel na
cenu; sám netuší, či tam je možnosť aj z dôvodu ochranných pásiem alebo nie stavať
nejakú nehnuteľnosť atď., to netuší, možno mu to niekto vysvetlí,
JUDr. Anna Torišková
- uviedla, že v prípade, že by tam chceli umiestniť stavbu, je potrebný súhlas vlastníka sietí
na to, aby ju tam mohli vôbec umiestniť,
Miroslav Gera
- uviedol, že chcel len podotknúť to, čo povedal p. Andráši, že od začiatku boli zavádzaní
informáciou už v prvom riešení v predchádzajúcom zastupiteľstve, keď sme to zamietli
ako predaj z toho dôvodu, že nevedeli, či tam tie siete sú, je to dosť závažná vec, je to
poškodenie občana z jeho pohľadu; mesto by malo na takéto veci myslieť, keď dávame
bezodplatne siete alebo dávame do užívania elektrárňam či plynárňam dávame to
bezodplatne ako vecné bremeno a v tomto prípade si chce občan kúpiť pozemok, na
ktorom to vecné bremeno už je; tiež tam treba určiť cenu, treba spraviť nejaký návrh,
alebo nejaké jednanie, čo sa týka ceny za pozemok v prípade, že tam je vecné bremeno,
lebo takýto problém môže nastať aj do budúcna; v každom prípade si myslí, že poškodili
toho občana tým, že nemali tie informácie také, aké mali mať; ďalšia vec, čo sa týka
ochranného pásma tejto veci, alebo súhlasu SPP a.s., sú možnosti občana, že si to môže
vybaviť a urobiť prekládku, ale to sú zase veci, ktoré si myslí, že zasahujú ďaleko, ale
mohol by si označiť ten pozemok atď., to je ďalší problém, ktorý vidí on; z tohto hľadiska
poškodili občana, mali by sa s ním nejakým spôsobom porozprávať, že tú cenu či dnes
schválime, alebo ideme za tie ceny, čo sme boli dohodnutí do 100 m2,
JUDr. Anna Torišková
- uviedla, že tá cena bola na základe žiadosti žiadateľa, nebola v zmysle uznesenia, ktoré
poslanci schválili,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že cena bola stanovená na základe žiadosti, takej ako predkladáme mestskému
zastupiteľstvu,
Miroslav Gera
- uviedol, že prvýkrát, keď to bolo v zastupiteľstve, keď to zamietli, tak bola tá istá cena,
to si nepamätá, ospravedlňuje sa potom; občan si túto cenu dal a žiadal ju, tak s tým úplne
súhlasí, keďže je tam vecné bremeno,
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Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že to povie v jednej rovine ako p. Andráši; boli to ako komisia pozrieť, bolo ich
tam sedem alebo osem, každý, kto tam bol a videl to, že to nemá zmysel, ozaj je tam
kúsok dvojmetrového pásu a to, čo je veľké, tam je pod tým ten plyn, mesto to nechcelo,
nechcel to kraj, nikto to nechcel a teraz to chce občan kúpiť a my mu robíme napriek, veď
to je choré,
Ing. Tibor Baran
- uviedol, že to tu už odznelo, zdôraznil by len jednu vec, že skutočne na tej ekonomickej
komisii nemali ani páru o tomto plyne, čo je pod tým, preto nehlasoval (nie je to
ospravedlnenie, ale faktografia), že zrazu niekomu dávame za 20 a niekomu za 11; tiež
mal nejakú predstavu zjednotenia týchto podmienok, ale ten plyn mu otvoril oči, takže
bude hlasovať za ten návrh,
Ing. Vladimír Vicena
- zopakoval, že sa tam boli ako komisia pozrieť, so situáciou sa oboznámili a zistili, že ten
plyn sa tam nachádza a preto ich stanovisko je, že navrhujú, aby mestské zastupiteľstvo
hlasovalo v súlade s tým uznesením; dokonca tú cenu si navrhol ten človek, nevníma to
zatiaľ ako žiadnu krivdu, takže, ak to posunieme ďalej, tak ten človek je spokojný.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. schvaľuje
zverejniť zámer prevodu pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného v registri E
katastra nehnuteľností, na liste vlastníctva č. 7266, časť parcely číslo 314, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere cca 630 m2, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle
§ 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
spočívajúci v zosúladení skutkového a právneho stavu užívanej časti pozemku, ktorý sa
nachádza za oplotením a pod rodinným domom žiadateľa a v znížení kúpnej ceny, v cene
11,00 Eur/m2, v celkovej cene cca 6 930,00 Eur, pre Jozefa Popelku, trvale bytom Hollého
1842/4, 927 05 Šaľa - Veča.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI
1. Zánik členstva v komisii Mestského zastupiteľstva v Šali - materiál číslo E 1/7/2015
Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
berie na vedomie
zánik členstva Ing. Mariána Krištofa v ekonomickej komisii pri Mestskom zastupiteľstve
v Šali.
Prezentácia: 17
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
Neboli predmetom rokovania.
H. RÔZNE
1. Návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2016
- materiál číslo H 1/7/2015
Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na stanovenie termínov zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2016,
B. súhlasí
s termínmi zasadnutí mestského zastupiteľstva na I. polrok 2016 nasledovne:
28. januára 2016,
17. marca 2016,
5. mája 2016,
23. júna 2016.
Prezentácia: 19
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že by chcel ešte tri veci, ktoré nepatrili do žiadneho bodu, ale myslí si, že teraz sa
to hodí; prvá vec je, že mali stretnutie s dodávateľom likvidácie odpadu, teda so
spoločnosťou SITA Slovensko a.s. (vráti sa aj k téme v súvislosti s čiernymi skládkami);
dnes sme v stave, že z rôznych dôvodov, na ktoré by potreboval väčší časový priestor, aby
to vysvetlil, je veľmi pravdepodobné, že v januári budúceho roku pristúpime k tomu, aby
sme dohodli termín ukončenia zmluvy so spoločnosťou SITA Slovensko a.s.; dôvodom je,
že zmluva, ktorá tu bola obstarávaná na komunálny odpad, nám nedáva, alebo
nepredpokladala dostatočne kontrolné mechanizmy preto, aby sme dostatočne dokázali
kontrolovať objemy smetí, ktoré sa tu likvidujú; v súčasnosti máme za sebou rokovania so
spoločnosťou SITA a je jasné, že v januári budeme hovoriť o ukončení tohto zmluvného
vzťahu s tým, že súčasťou tohto ukončenia je aj likvidácia prekladiska vo Veči, tzn., že ak
sa nám podarí dohodnúť ukončenie zmluvy so spoločnosťou SITA do polovice budúceho
roku, ako predpokladáme, že vtedy by mala skončiť a mali by sme mať obstaraného
nového dodávateľa na základe úplne nových pravidiel, tak súčasťou ukončenia tejto
zmluvy bude aj likvidácia prekladiska; či to vyhrá do budúcnosti spoločnosť SITA, alebo
niekto iný, s prekladiskom odpadov vo Veči sa jednoducho ďalej nepočíta; toto je tak
trochu odpoveď aj na nedostatok, ktorý vznikol nevybudovaním kontajnerových
stanovíšť, ktoré veľmi pravdepodobne vybudované ani nebudú a toto bude premietnuté vo
finančnej podobe do nášho vzťahu; tzn., že niekde dôjde k odpočtu tejto ceny nesplneného
záväzku, pretože toto bolo zmluvne podchytené, že tie stanoviská budú vybudované,
spoločnosť SITA ich dodnes nevybudovala a veľmi pravdepodobne sa to už ani nestane,
čiže my tie peniaze od nich dostaneme späť, alebo dostaneme refundované vo finančnom
vyjadrení a zabezpečíme si na budúci rok (ak sa toto stane) vybudovanie kontajnerových
stanovíšť iným spôsobom, možno s novým dodávateľom, možno s niekým úplne iným to
obstaráme a niekto to vybuduje; toto je jedna vec, ktorá je rozpracovaná ako veľmi vážna
záležitosť a myslí, že podrobnejšie o tom bude informovať na zasadnutí mestského
zastupiteľstva v budúcom roku,
-

ďalej uviedol, že ďalšia vec je, že máme tu žiadosť futbalového klubu o to, aby sme
umožnili deťom počas zimy trénovať v priestoroch škôl, v telocvičniach, ktoré majú
základné školy; vyskytuje sa tam jeden problém, že základné školy majú stanovený
sadzobník nájmov vo svojich priestoroch aj pre telocvične; futbalový klub sa na nás
obrátil so žiadosťou, aby sme toto umožnili zadarmo, keďže je to náš majetok, alebo teda
bezodplatne; vzniká tu vážna situácia, lebo jedná sa zhruba v komerčných cenách, kde je
aj nejaká miera zisku okrem nákladov, ktoré vznikajú školám, je to niekde 7 Eur na
hodinu a rozprávame sa o cene asi 3 300 Eur s tým, že je presvedčený o tom, že školám by
sme tento príjem vziať nemali, teda škola utrpí tým, ak na náš pokyn, na pokyn
zriaďovateľa, to prenajme bezodplatne; na druhej strane hovorí za nás všetkých, že je
našim spoločným záujmom, aby deti počas zimných mesiacov mali kde trénovať,
tie jednotlivé futbalové kategórie, aby sa mali kde realizovať; nemôže povedať, že by klub
finančne prosperoval, my tu nemáme Real Madrid, alebo iný bohatý klub, ale Duslo Šaľa,
ktoré nejako prežíva, momentálne je tam obrovská skupina detí, ktoré trénujú, my chceme
vytvoriť týmto deťom podmienky, tak snažíme sa nájsť riešenie, len aby ste boli o tom
informovaní, aby deti mohli trénovať, aby sme v rámci rozpočtu školám tie peniaze
jednoducho dali, aby sme im tie straty na nájme za tieto odtrénované hodiny vykryli;
predpokladá, že aj týmto sa budeme zapodievať a bude to mať aj nejaké finančné
vyjadrenie, parametre pri rozpočte na budúce rokovanie, len hovorí o úvahách, ktoré tu
zatiaľ sú,

44

-

ďalej uviedol, že posledná vec je pozvánka na zajtra, ktorú poslanci obdržali, je to
odovzdanie vozidiel mestskej polícii; napriek tomu, že na Slovensku už v dvoch mestách
jazdí vozidlo na elektrický pohon, nie je mestská polícia na Slovensku, ktorá by používala
výlučne vozidlá s elektrickým pohonom pre výkon služby; v tomto mesto Šaľa bude určite
prvé; vozidlá už sú tu, zajtra sa majú nejakým slávnostným spôsobom odovzdať; je to
v zmýšľaní a v ponímaní a vôbec vo výkone služby, ktorú zabezpečujeme pre mestskú
políciu významný krok aj preto, že chránime životné prostredie, aj preto, že navodzujeme
celkom nové trendy; už teraz máme záujem asi desiatich miest, ktoré sa chcú prísť pozrieť
na fungovanie tých vozidiel a sami uvažujú o tom, že by toto zvolili ako cestu pre
hliadkovanie mestskej polície do budúcnosti; tohto slávnostného odovzdania sa zúčastní
podľa ich informácií aj minister životného prostredia SR, takže všetkých srdečne pozýva
na to, aby prišli, aby sa spolu potešili s policajtami, aby do budúcnosti mali takýchto
príležitostí viacej; okrem toho, v súčasnosti obstarávame mestskú hromadnú dopravu
(škoda, že tu nie je p. Angelov, ten mal o to záujem), kde tiež predpokladáme, že aj
mestská hromadná doprava v Šali bude obslúžená elektrobusom, tzn., že by sme ako
priekopníci tohto zaviedli elektrobus do mestskej hromadnej dopravy, v Šali je to podľa
neho absolútne výhodné, pretože tie vzdialenosti a časy, v ktorých chodia autobusy, sú na
to absolútne primerané; bude rád, ak zajtra prídu aj preto, lebo sa pokúsime využiť
príležitosť, že príde p. minister životného prostredia a máme tam podané nejaké projekty,
ktoré by sme chceli získať pre naše mesto; okrem iného dokončenie okien na Hollého
škole, ktoré je už ako projekt podané a budeme sa ho snažiť presvedčiť o tom, že táto
škola a vôbec naše mesto to veľmi potrebuje,

Ing. Marián Krištof
- uviedol, že tí, čo dostali nové tablety a notebooky, sú postihnutí tým, že keď sa čítajú
a prerokovávajú jednotlivé body, tak by chcel poprosiť, keby sa mohlo, aby sa prečítal
vždy najprv bod programu C 7/...; číta sa najprv bod rokovania ako text a potom sa hovorí
číslo bodu; chcel by poprosiť, aby sa to vymenilo, pretože v tých jednotlivých
materiáloch, tabletoch a počítačoch je v tom zozname (v roletkách) číslo bodu a za tým je
necelý vypísaný text bodu rokovania,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nabudúce to bude jednoducho takto, nech číslo tzn. A 2/7/2015 bolo ako prvé
uvedené v tomto bode.

45

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 2015.
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 7. zasadnutia mestského zastupiteľstva
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní.

Overovatelia zápisnice:

Róbert Tölgyesi

Ing. Vladimír Vicena

Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Zapisovateľky:
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
Bc. Veronika Jarošová
Šaľa 12. novembra 2015
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