ZÁPISNICA
z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali,
ktoré sa uskutočnilo 28. januára 2016
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
ČASŤ I.
OTVORENIE – VOĽBA NÁVRHOVEJ KOMISIE, URČENIE PRACOVNÉHO
PREDSEDNÍCTVA, OVEROVATEĽOV ZÁPISNICE A ZAPISOVATEĽKY
Zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali otvoril a viedol Mgr. Jozef Belický, primátor
mesta, v súlade s § 12 ods. 1 a § 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s Rokovacím poriadkom Mestského
zastupiteľstva v Šali, ktorý bol schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali
č. 6/2011 – VIII. dňa 19. mája 2011 a nadobudol účinnosť dňa 27. mája 2011, v znení zmien
a doplnkov rokovacieho poriadku, ktoré boli schválené Uznesením Mestského zastupiteľstva
v Šali č. 12/2011 – VII. dňa 8. decembra 2011 a nadobudli účinnosť dňa 1. januára 2012,
a Uznesením Mestského zastupiteľstva v Šali č. 5/2012 – XI. a nadobudli účinnosť dňa
1. októbra 2012.
Mgr. Jozef Belický skonštatoval, že pri otvorení 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
je prítomných a registrovaných 18 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé
rokovať a uznášať sa.
Ospravedlnený: Miroslav Gera
Neskorší príchod ohlásil: Ing. Peter Jaroš
Návrh na úpravu programu zasadnutia:
Mgr. Jozef Belický
navrhol stiahnuť z programu rokovania:
- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 2/1/2016 - Albína Killová, trvale bytom
Markova 1069/15, 851 01 Bratislava 5 – žiadosť o zriadenie vecného bremena na
pozemku v k. ú. Šaľa,
-

z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 3/1/2016 - Ing. Ladislav Gáll
a Ing. Zuzana Gállová, Vinohradnícka 149/1, Šaľa – prevod pozemku na Vinohradníckej
ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,

navrhol doplniť do programu rokovania:
- do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 5/1/2016 - Návrhy Zmlúv
o budúcej kúpnej zmluve – Innovia s.r.o., so sídlom Na Hlinách 12, 917 01 Trnava,
-

do časti E. Personálne záležitosti materiál číslo E 1/1/2016 - Zánik členstva v komisiách
mestského zastupiteľstva.

Ing. Michael Angelov
- opýtal sa, že prečo sťahujeme materiály z časti D.,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že preto, lebo v prípade p. Albíny Killovej treba prehodnotiť, podľa jej žiadosti
sú tam okolnosti, ktoré súvisia s jej rodinnými záležitosťami, na základe ktorých má byť
zriadené vecné bremeno a treba prehodnotiť, či je možné na ten pozemok získať iný
prístup; v prípade materiálu D 3/1/2016 – Ing. Ladislav Gáll, tento predbežne schválený
zámer odpredaja pozemku koliduje s dnes prerokovávaným materiálom zmeny územného
plánu mesta, kde môže dôjsť k tomu, že budeme musieť s ním prerokovať návrh na zmenu
rozsahu kúpy,
Hlasovanie o úprave programu:
- stiahnuť z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 2/1/2016 - Albína Killová, trvale
bytom Markova 1069/15, 851 01 Bratislava 5 – žiadosť o zriadenie vecného bremena na
pozemku v k. ú. Šaľa,
- stiahnuť z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 3/1/2016 - Ing. Ladislav Gáll
a Ing. Zuzana Gállová, Vinohradnícka 149/1, Šaľa – prevod pozemku na Vinohradníckej
ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
- doplniť do časti A. Informačné materiály a správy materiál číslo A 5/1/2016 - Návrhy
Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve – Innovia s.r.o., so sídlom Na Hlinách 12, 917 01
Trnava,
- doplniť do časti E. Personálne záležitosti materiál číslo E 1/1/2016 - Zánik členstva
v komisiách mestského zastupiteľstva
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Úprava programu zasadnutia bola schválená.
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
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A. Informačné materiály a správy
1. Ročná správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Šaľa za rok 2015 materiál číslo A 1/1/2016
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/1/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2015 - materiál
číslo A 3/1/2016
predkladá Bc. Margita Simighová, referent RPaVO
4. Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR - materiál číslo
A 4/1/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
5. Návrhy Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve – Innovia s.r.o., so sídlom Na Hlinách 12,
917 01 Trnava – materiál číslo A 5/1/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
1. Územný plán zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa a návrh Všeobecne
záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného plánu zóny
mesta Šaľa – Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu - materiál číslo B 1/1/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania
dotácií - materiál číslo B 2/1/2016
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
C. Hospodárenie mesta
1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2015 - materiál číslo C 1/1/2016
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
2. Návrh na prijatie kontokorentného úveru - materiál číslo C 2/1/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
3. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2016 - materiál číslo C 3/1/2016
predkladá Bc. Margita Simighová, referent RPaVO
4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 a na úpravu výhľadu
rozpočtu na roky 2017 a 2018 - materiál číslo C 4/1/2016
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
D. Majetkové záležitosti
1. MeT Šaľa s.r.o., Partizánska 20, Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na
pozemkoch v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 1/1/2016
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
2. Ing. Marcel Hadnaď a Monika Hadnaďová, Cukrovarská 733/44, Sereď – žiadosť
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 4/1/2016
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
3. 2KK s.r.o., so sídlom Hollého 9, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/1/2016
predkladá Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM

3

E. Personálne záležitosti
1. Zánik členstva v komisiách mestského zastupiteľstva – materiál číslo E 1/1/2016
predkladá Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS
F. Právne záležitosti
1. Kúpna zmluva č. Z201534434_Z zo dňa 12.11.2015 – na rozšírenie existujúceho
kamerového systému v rámci projektu Prevencia kriminality v Šali – zvyšovanie
bezpečnosti mesta - materiál číslo F 1/1/2016
predkladá Mgr. Peter Krokavec, náčelník MsP
2. Informácia o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve s budúcou organizáciou
zodpovednosti výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov - materiál číslo F 2/1/2016
predkladá Ing. Edita Haládiková, referent ŽP OSaKČ
G. Vystúpenia verejnosti
H. Rôzne
1. Návrh na ukončenie členstva v združení „Únia miest Slovenska“ - materiál číslo
H 1/1/2016
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Časť IV. Ukončenie
Voľba návrhovej komisie
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na zloženie návrhovej komisie nasledovne:
predseda: Ing. Vladimír Vicena
členovia: Miloš Rehák, Ing. Marián Krištof
Hlasovanie:
Prezentácia: 17
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ s c h v á l i l o návrhovú komisiu v navrhnutom zložení.
Určenie pracovného predsedníctva
- primátor mesta
- zástupca primátora mesta
- predseda návrhovej komisie
- prednostka mestského úradu
- hlavný kontrolór
Určenie overovateľov zápisnice
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na overovateľov zápisnice nasledovne: Ing. Róbert Andráši a RSDr. Peter Gomboš.
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Hlasovanie:
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ s c h v á l i l o overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení.
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že:
Ing. Peter Jaroš a MUDr. Jozef Grell, overovatelia zápisnice z 8. zasadnutia mestského
zastupiteľstva v roku 2015, ktoré sa uskutočnilo dňa 26. novembra 2015,
a Milena Veresová a Mgr. Jozef Varsányi, overovatelia zápisnice z 9. zasadnutia mestského
zastupiteľstva v roku 2015, ktoré sa uskutočnilo dňa 15. decembra 2015;
overili svojím podpisom správnosť a úplnosť zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne
námietky.
Určenie zapisovateľov
Za zapisovateľky 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová
a Bc. Veronika Jarošová.
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že predtým, než by otvoril rokovanie s časťou II. Interpelácie poslancov, by
chcel oboznámiť s tým, že po skončení dnešného rokovania, ktoré predpokladá, že sme
v stave pri tomto počte bodov skončiť možno skôr ako o 17. hodine, je pripravená
možnosť, aby každý poslanec mestského zastupiteľstva odišiel do Domova dôchodcov
v Šali, ktorý je už vo fáze absolútneho finišu, pripravuje sa slávnostné otvorenie alebo
otvorenie tohto domova a môže sa s týmito priestormi oboznámiť tak, aby to videl, aby ste
tam nemuseli prísť ako do nového objektu až pri príležitosti otvorenia; kto bude mať
záujem, všetko je pripravené tak, aby ste tam mohli prísť a boli ste tam prevedení, aby ste
videli stavbu dokončenú; každý vlastnou dopravou, po skončení zastupiteľstva je všetko
k tomu pripravené; predpokladá, že každý vie, kde to je, je to na Nešporovej ulici v Šali.
ČASŤ II.
INTERPELÁCIE POSLANCOV
Písomnú interpeláciu podal Ing. Peter Jaroš.
Ústnu interpeláciu podali poslanci:
Róbert Tölgyesi
- uviedol, že mu stačia písomné odpovede, na ulici P. Pázmaňa sú problémy s vozíčkármi,
nie je tam prispôsobený zjazd z chodníka na hlavnú cestu a potom z hlavnej cesty cez ten
prechod, sú tam obrubníky,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa, či pri daňovom úrade,
Róbert Tölgyesi
- uviedol, že aj pri daňovom úrade, ale myslí si, že aj tam na začiatku; dobré by bolo to
pozrieť; doplnil, že aj pri Hydrostave,
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ďalej uviedol, že na jeseň minulého roku sa opravovala cesta na Nábrežnej ulici, bol tam
výtlk, je tam zase taká dobrá veľká diera, bolo to opravované, ale zase je tam diera,

Ing. Róbert Andráši
- opýtal sa, či sa plánuje rekonštrukcia zimného štadióna, ak budú nejaké eurofondy, či to je
v zámere mesta, alebo či teraz na to pri iných investíciách nebudú financie,
- ďalej sa opýtal ohľadom verejného osvetlenia vo Veči; hovorilo sa, že o takomto čase už
pôjdu naplno tie svetlá; opýtal sa, či už idú naozaj naplno, lebo stále majú ľudia pocit, že
sú tam nejaké slabé LED-ky, takže či toto je už ten plný výkon, ktorý spomínal
p. Políček, že sa ešte zvýši a bude to osvetlenie silnejšie,
- ďalej sa opýtal, či plánujeme ihrisko, tak ako sme ho pôvodne chceli na Cintorínskej ulici,
či už na nejakom inom sídlisku, ale jedno ihrisko pre mládež, či takéto ihrisko bude na
pláne,
- uviedol, že má interpeláciu ako pred ním p. poslanec Tölgyesi, tak isto výtlk na
Komenského ulici je jeden taký väčší, ktorý by bolo treba urgentnejšie vyriešiť,
Miroslav Políček
- uviedol ohľadom toho výtlku, je to hneď pri kotolni, ten výtlk pozná, chodí okolo neho
každý deň; ulica Komenského sa bude opravovať začiatkom roka, apríl – máj najneskôr
už chceme, aby sa začalo s prácami s tým, že ten výtlk dáme opraviť, je tam sieťový
rozpad celej tej komunikácie, dáme to čo najlacnejšou formou, dáme tam studený asfalt,
ktorý samozrejme vydrží ledva do tej rekonštrukcie, ale vyjdeme na to, že je tam zbytočne
dávať nejakú super technológiu a minúť tam nejaké peniaze, takže do tej opravy by ten
výtlk mal ako tak vydržať, výtlk je zhruba tak v priemere pol metra široký,
- ďalej uviedol, že čo sa týka verejného osvetlenia, máme tu zástupcu z firmy, ktorá nám
projektovala túto výmenu a vedel by nám k tomu oveľa bližšie povedať, aj ako sa veci
majú v momentálnej dobe,
Ing. Branislav Babiak
- uviedol, že v prvom rade by nás chcel oboznámiť s projektom NFP (nenávratný finančný
príspevok), do ktorého mesto Šaľa vstúpilo; podmienky tohto projektu boli veľmi
náročné, nakoľko je to projekt z eurofondov, takže tam ten bodový systém hodnotiacich
kritérií bol náročný a prihliadalo sa na hospodárnosť vynaložených prostriedkov ...
(nezrozumiteľný zvukový záznam), z tohto hľadiska sme sa snažili, aby všetky tieto
náležitosti boli splnené a v podstate po obhliadke a po absolvovaní všetkých náležitostí
našimi svetelnými technikmi sme navrhli nejaké riešenia, ktoré boli do posledného bodu
splnené; to znamená, ako ste spomínali, pocit slabšieho svetla oproti pôvodnému je
z Vašej strany samozrejme prirodzený, pretože charakter LED-kového svetla, LED-kové
vyžarovanie je úplne iné ako sodíkové, funguje na úplne inej báze a čo je dôležité povedať
je, že pôvodná osvetľovacia sústava bola veľmi predimenzovaná tzn., že tam, kde boli
dvestopäťdesiat alebo stopäťdesiat wattové výbojky, tak tam sme dosiahli viac ako
70 % - nú úsporu a preto sa pocitovo môže zdať, že tam je menej svetla, čo aj prirodzene
je, ale ako spomínal na začiatku, tie svetelno-technické normy boli v rámci tohto projektu
splnené; je úplne zbytočné tam dávať vysoký výkon, keď to vieme splniť 30 – 40
wattovou LED-kou, tzn., že tam je nejaké hospodárne šetrenie a energetická úspora; takže
čo sa týka tohto, tak tam to LED-kové svetlo je samozrejme trošku iné a samozrejme
zbytočné osvetľovanie do horného polpriestoru pri konvenčnej technológii je teda
eliminované LED-kovou technológiou, pretože LED-ková technológia vyžaruje iba pod
seba, tzn., že osvetľuje iba tú komunikáciu, ktorú treba naozaj osvetliť; pri sodíkových

6

-

alebo pri konvenčných technológiách boli osvetľované okná, záhrady a rôzne iné plochy
a preto sa možno ľuďom zdá, že pocitovo je tam menej svetla, pretože už im to svetlo
nesvieti do okien, ani na nejaké iné plochy, ale osvetľuje iba tú komunikáciu, ktorú má
osvetľovať,
ďalej uviedol, že by možno spomenul benefit, ktorý nám priniesol tento projekt v zmysle
inteligentného riadiaceho systému bezdrôtového, ktorý vie priniesť ešte dodatočné úspory;
samozrejme tento inteligentný systém je možné zoptimalizovať, ešte ten svetelný tok tých
svietidiel až po svetelno-technickom meraní; čiže, až keď sa vykoná svetelno-technické
meranie, vtedy vieme zoptimalizovať ešte tie jednotlivé svietidlá a tá úspora bude ešte
výraznejšia a intenzita svetla sa ešte navýši, tzn., že pocit toho svetla bude oveľa
výraznejší; najprv sa musí samozrejme vykonať to svetelno-technické meranie,
čo spomínal a musí sa vykonať v tých mesiacoch, keď už nebude také počasie, ako je
dnes, nebude mrznúť, nebude vozovka vlhká, aby sa eliminovali všetky odrazové plochy,
ktoré sú dôležitou súčasťou svetelno-technického merania, čiže ono to musí mať nejaké
náležitosti a musí sa to spraviť v tých podmienkach a v tom ročnom období, kedy je to
naozaj najvhodnejšie,

Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ohľadom zimného štadióna je tam niekoľko alternatív, ktoré sa
rozpracovávajú; jedna je tá, že sme veľmi ústretovo poskytli zimný štadión na hokejovú
prípravu detí; tam je tá situácia taká, že je tam okolo štyridsiatky detí registrovaných,
potrebujeme dve funkčné družstvá zaradené do ligy, do nejakej súťaže teda, aby sme
mohli požiadať Slovenský zväz ľadového hokeja o finančnú podporu pre zastrešenie alebo
pre rekonštrukciu tohto štadióna; sú tam aj prostriedky a je aj snaha, chcú, len aby to
Slovenský zväz ľadového hokeja, zo slova hokej je jasné, že podporujú najmä tie plochy,
kde sa hokej hrá, takže aby sme o toto mohli požiadať, tak potrebujeme mať nejakú
funkčnú štruktúru; tento rok sa to veľmi dobre začalo, podporili sme tú dvojicu, ktorá sem
prišla z Banskej Bystrice a trénujú tie deti na ľadovej ploche; ďalšia možnosť je, že je už
pripravená súťaž návrhov pre celý tento priestor, kde jednak architektonickým návrhom
možno dôjsť k nejakému záveru, že čo s celým priestorom od zimného štadióna až po
športovú halu a v rámci toho potom získavaním investora buď pre celý ten priestor, alebo
pre jednotlivé jeho časti, kde súčasťou je aj zimný štadión; iné možnosti finančné do tejto
chvíle na takéto aktivity neboli; snažíme sa, ak bude nejaká možnosť, určite ju využijeme
na ten zimný štadión; tam treba nielen zastrešenie, ale najmä obnovu technológie a vôbec
tých mantinelov a celej tej plochy; čiže ak bude taká príležitosť, určite ju využijeme; teraz
sa snažíme aspoň o toto, aby sme pripravili nejaké podmienky,
- ďalej uviedol, že ohľadom ihriska na Cintorínskej ulici odpovie Ing. Braníková,
Ing. Gabriela Braníková
- opýtala sa poslanca R. Andrášiho, či ho zaujíma vyslovene len ihrisko na Cintorínskej,
alebo vo všeobecnosti,
Ing. Róbert Andráši
- opýtal sa, že či sa plánuje rekonštrukcia aspoň jedného ihriska pre mládež, vôbec to
nemusí byť na Cintorínskej ulici,
Ing. Gabriela Braníková
- uviedla, že v rozpočte na tento rok je v kapitálových výdavkoch 10 000 Eur, v minulom
roku sme mali tak isto, mali sme príspevok z Dusla tých 10 000 Eur, v minulom roku sme
vybudovali tri ihriská, takže budeme sa snažiť, aby sme aj v tomto roku v rámci financií,
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ktoré máme, obnovili minimálne tri ihriská; ešte okrem toho je tam možnosť v rámci
participatívneho rozpočtu, kde ste odsúhlasili 5 000 Eur, vlastne tam sa takisto občania
jednotlivých sídlisk môžu prihlásiť, výzvu zverejníme niekedy teraz po zastupiteľstve,
takže takisto aj touto formou, takže to už je ďalších 5 000 Eur, t. j. spolu 15 000 Eur
a okrem toho momentálne prebieha projekt LIDL-a, takže tam keby sa nám podarilo ...;
určite minimálne tri ihriská zrekonštruujeme,
Ing. Róbert Andráši
- uviedol, že ihrisko pre mládež,
Ing. Gabriela Braníková
- uviedla, že sme na začiatku roka, takže si myslí, že nie je problém zrekonštruovať aspoň
jedno; keď budeme vidieť nejaký záujem ľudí tej Cintorínskej, tak si myslí, že nejako sa
tomu nebránime, len aby sme tam nemali tú negatívnu odozvu, dribling lopty a tieto veci,
Ing. Marián Krištof
- uviedol, že tentokrát sa bude pýtať nielen za nasrdených občanov, ale aj za seba;
zaujímalo by ho od vedenia mesta, ako je postavená zmluva na zimnú údržbu v Šali,
pretože tentokrát platí to, čo sa hovorí, že zaspali cestári; dva dni po dvakrát snežilo v Šali
a okrem hlavných ciest bočné ulice vôbec neboli odpratané, zrejme sa čakalo, kedy príde
k otepleniu a ulice, ktoré aj boli odhrnuté, alebo bol z nich odstránený sneh, neboli neskôr,
keď začalo mrznúť, posypané; dáva do pozornosti aj mestu, keď sa budú preplácať
faktúry, podľa neho toto mesto priemyselnú soľ videlo tak možno z rýchlika, ale na
uliciach určite nie a to sa nejedná len o Šaľu, mal to šťastie, že bol aj na návšteve
v mestskej časti Veča a tam chodníky totálne neboli odhrabané; čo bolo, potom išiel aj po
pešej zóne, tam jedna radlica prešla jedným smerom a zrejme, keď išli naspäť, druhá
radlica prešla druhým smerom, dokonca aj stretol ten mechanizmus, skôr si myslel, že je
to hračka z lega ako nejaká multikára, ktorá má odstraňovať sneh, takže poprosil by
naozaj, dáva do pozornosti mestu, čo sa bude preplácať, lebo táto služba, vysúťažili sme
zase to najlacnejšie, ale zrejme nie to najlepšie,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že by poprosil p. Políčka, ktorému dal úlohu, aby na dnes, keďže sme mali
informácie, že budú takéto interpelácie, aby na dnes zavolal aj p. Šuláka, ktorý je našim
zmluvným partnerom na zimnú údržbu,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že kolega pred ním hovoril, pretože to bola aktuálna vec, možno sa to už nebude
v tomto roku opakovať, ale nevieme to vylúčiť; chcel by vedieť, aký je mechanizmus
tohto celého účinkovania a že zmluva je, to vieme, ale kto dáva podnet k tomu, aby sa
začala tá činnosť čistenia, alebo odhrabávania alebo ako to už nazvať a kto to má na
starosti z mesta, aby to kontroloval; pretože má také skúsenosti, že tu sa preplácalo hore
dole, bola pracovníčka mesta, ktorá veselo preplatila o dvesto, tristo metrov štvorcových
kosenia viacej, ako sa vykonalo, s tým problémy nemala, pretože to neboli jej peniaze;
preto by sa chcel opýtať, či to niekto vôbec kontroluje, lebo viete, ako to je, môžu prísť
mechanizmy, ale ako pracujú, to sme videli v tých okrajových štvrtiach, to sa ani nedá
povedať, že to bolo čistenie, to prebehol radlicou aby bolo, že tam bol, ale naozaj nevie,
či to niekto skontroloval z mesta a či by on za to zaplatil, keby bol súkromník, za to
čistenie,
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Miroslav Políček
- uviedol, že zimná údržba je postavená na základe zmluvy a súčasťou je aj plán zimnej
údržby, ktorý obsahuje, ktoré ulice sú ako prioritné, tie, keď sú odhrnuté, tak sa ide na
ďalšie, podotkol, že miestne komunikácie; v pláne zimnej údržby je napísané koľko
kilometrov zhruba má mesto miestnych komunikácií a koľko kilometrov máme
chodníkov; tento rok je prvý rok, čo po dlhom čase máme niekoho iného na zimnej údržbe
ako to bolo doteraz; problémy s tým, že niektoré ulice neboli odhrnuté, si je vedomý, dalo
sa to čakať, aj napriek tomu, že sú noví, majú nejaké tie plány, jednoducho ušlo im to;
je tu prítomný majiteľ firmy p. Šulák, ktorý zodpovie ostatné otázky ohľadom technológie
a čo používajú na posyp,
- podotkol, že kontrolu týchto ulíc má na starosti on, prepláca a podpisuje im len tie ulice,
ktoré boli naozaj odhrnuté a ktoré sa robili; sám niekoľkokrát kontaktoval aj p. Šuláka
s tým, že naozaj niektoré ulice neboli odhrnuté, aj keď tí, ktorí to vykonávajú, tvrdili, že
tam chodili, ale asi nevedeli, na ktorej ulici boli,
- ďalej uviedol, že keď sa začína s odhŕňaním alebo ten, kto im dáva pokyn na odhŕňanie,
je on a dáva im pokyn na odhŕňanie celého mesta, nerobí výnimky, že tú ulicu áno,
tú ulicu nie, keď je pokyn odhŕňať, majú odhŕňať celé mesto; to, čo bolo spravené,
používajú určite soľ, nedávajú jej málo, tie ulice, na ktoré zabudli, tam soľ určite ani
nebola; ďalej, čo sa týka faktúr, prvú má už na stole, ešte ju nepodpisoval, kontroloval to
a s tými ulicami, ktoré boli odhŕňané, to sedí podľa kilometrov, za to ručí,
Radovan Šulák
- uviedol, že čo sa týka nedokonalostí toho výkonu, určite sú tu noví; jedna vec je tá, že
neznalosť prostredia robí svoje, určite to zdokonalia ... (nezrozumiteľný zvukový
záznam); používajú ako materiál posypovú soľ, ktorá potrebuje nejaký určitý čas, kedy
zapôsobí, ak boli takéto nízke teploty, aké boli teraz, tak je tam ten čas oveľa vyšší,
keď niekto prejde dve hodiny po tom zásahu, ešte nevidí ten účinok, ktorý má byť,
po dvoch, troch, štyroch hodinách už ten účinok je,
- ďalej uviedol, že k tej technike by len toľko chcel povedať, že sú aj malé mechanizmy
kvôli tomu, aby sa vošli medzi zaparkované vozidlá, takže multikára je takisto obsiahnutá
v zimnej údržbe, ale sú aj takéto malotraktory, ktoré urobia veľmi veľa práce v tých
stiesnených podmienkach; bohužiaľ, nie je po nich vidieť ten výkon ako po veľkom
mechanizme, takže to je jedna z vecí, že nemôžeme čakať, že odhŕňa desať centimetrovú
alebo päť centimetrovú vrstvu ľadu; takže je to na zjazdnenie tej vozovky; chcel by aj
pripomenúť, že si všimol, že v meste Šaľa nebol hlásený žiadny úraz alebo nejaká takáto
záležitosť, čo si teda myslí, že je úspech pri takýchto nízkych teplotách a bol aj vyhlásený
jeden kalamitný stav, alebo teda zvýšené nebezpečenstvo pri snežení; takže aj takúto
nebezpečnú situáciu ako firma dokázali zabezpečiť pre mesto Šaľa,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že aj on (okrem p. prednostky, ktorá to riešila) tiež sedel s p. Políčkom k tomu,
aby sme dosledovali na jednej strane kvalitu a to, že sa deje naozaj v tej zimnej údržbe,
ono je to dosť ťažko riešiť, lebo túto zimu snežilo dvakrát, z toho raz asi hodinu a za
ďalšie dva dni to bolo preč, ale teraz snežilo trošku dlhšie, nesneží tu niekoľko týždňov
v kuse, aby sme vedeli k tomu zobrať nejaké okamžité nápravné opatrenia, možno, že tie
terajšie sa zistia na budúci rok, ak už nebude snežiť, ale každopádne budeme trvať na tom,
aby všetko to, čo sa kontrolou zistilo, že odhrabané nebolo, nemohlo byť predmetom
fakturovania; zmluvného partnera p. Šuláka sme získali normálne verejným obstarávaním,
tá zmluva je nastavená dobre, aspoň z našej strany určite výhodne pre mesto, s tým, že
verí tomu, že komunikáciou sme schopní aj z hľadiska kvality docieliť lepšie výsledky,
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no a ak nie, tak jednoducho tomu budeme musieť nejaký záver zobrať, ale v tejto chvíli
hovorí, že určite budeme komunikovať minimálne o tom, že zaplatíme len tie výkony,
ktoré boli vykonané,
Ing. Marián Krištof
- uviedol, že čo sa týka rozsahu, tak kvituje, že p. konateľ firmy prišiel, nevie teda, či to
bolo z podnetu p. Políčka, alebo tušil, že bude niečo problematické, lebo on hovorí len
jedno, ľudia sa sťažujú, on osobne má skúsenosť s tým, že tie chodníky boli klzké; berie
to, čo p. primátor povedal, že nie je tu taká zima, aby sa ten sneh odhrabával, ale keby
neprišla zmena teploty, tak on garantuje, že do dnešného dňa, pretože ešte včera bol na
niektorých bočných uliciach sneh; dobre, nebudeme si ničiť komunikácie, ale on prosí
o jedno, ten posypový materiál, keď mrzne, musí byť na tých cestách a chodníkoch; teda
nevie, či chodníky smerom k železničnej stanici sú prioritou, ale chodník smerom
k železničnej stanici posypaný nebol; on hovorí len realitu, hovorí len to, čo naozaj ľudia
hovoria; kvituje to, že tak rýchlo prišiel konateľ a chcel povedať, že dúfa, že sa to zlepší,
ale on dúfa, že už viac tento rok nebude snežiť,
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka
- uviedol, že nesúhlasí s rozdelením, ako to bolo prezentované, že máme prioritné ulice
a máme ulice ostatné; potom by sme museli mať prioritných ľudí alebo inštitúcie a potom
ostatní ľudia a ostatné inštitúcie; to znamená, treba čistiť podľa dôležitosti a potreby tam,
kde tá situácia vyžaduje to čistenie,
- ďalej uviedol, že neznalosť prostredia nemôže byť pre občanov ospravedlnením, oni to
neakceptujú; firma má poznať Šaľu tak, ako keby tu už predtým dva roky pôsobila; každú
ulicu, každý chodník, je to otázka miestnej znalosti,
- ďalej uviedol, že by chcel obrátiť pozornosť, tu nemáme len chodníky, ktoré sú v správe
mesta, že mesto sa má o ne starať, on si to prešiel, pár centimetrov snehu napadlo, dva - tri
centimetre, viac toho nebolo, ale on v tých vilových štvrtiach, uliciach, kde sú rodinné
domy, polovicu chodníkov našiel neočistených; to znamená, vlastníci, alebo kto tam býva,
nájomníci, by si mali chodníky pred svojimi rodinnými domami očistiť, na viacerých
uliciach to nebolo, to znamená, že snáď by bolo dobré nejaký apel zverejniť na webovej
stránke alebo na facebooku, v prípade padania snehu rovnako aj vlastníci nehnuteľností,
rodinných domov by si tie chodníky mali dať ... (nedokončená veta); taká je prax, nemusí
mať pravdu, je to otázka VZN,
- ďalej uviedol, že neznalosť prostredia neberie, ani rozdelenie na prioritné a ostatné,
je to potreba dôležitosti, nevie si predstaviť, keby tu napadlo tridsať centimetrov snehu,
napadli tri centimetre a už bol problém v polovici ulíc mesta,
Miloš Rehák – faktická poznámka
- uviedol, že po štyroch hodinách to nevidno, ale po 48 hodinách vidno, či ste tam boli
alebo neboli; celá ulica J. Palárika, Družstevná ulica, chodník úplne, tam nikto nebol,
nikto,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že tohto sa týka to, čo povedal, to, čo sa im podarilo zistiť, že nebolo vykonané,
jednoducho nebude predmetom úhrady, viac k tomu teraz nevie povedať; rozdelenie ulíc
na prioritné a menej prioritné, p. poslanec Morávek, záleží len od intenzity používania,
o ničom inom to nie je, toto nie je o ľuďoch, ale jednoznačne za prioritu považujeme
ulicu, kde je najväčšia kumulácia ľudí a najväčší pohyb, školské zariadenia v ranných
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hodinách definitívne, čiže tie priority nie sú prispôsobované obyvateľom, ktorí tam žijú,
ale intenzite používania, k ničomu inému,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že ako spomínal p. poslanec Rehák, ulica Družstevná a ulica J. Palárika, kde sú
materské školy, boli tam ráno o pol siedmej, kde je kopa rodičov s malými deťmi a proste
tá situácia je taká, aká bola,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že sme o tom informovaní, už to riešime,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- uviedol, že ho len napadlo, že v tejto dnešnej modernej dobe, netuší, ako sa kontrolujú
odhrnuté, neodhrnuté, či Miro chodí teda skontrolovať fyzicky o pol jednej, či prešiel
traktor; opýtal sa, či tie mechanizmy nemôžu mať za pár korún kameru so záznamom
a máme vybavené, zaplatí sa mu to, čo uvidíme,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že skôr GPS (Globálny lokalizačný systém),
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že jasné a je vybavené, lebo takto sa tu budeme dokola doťahovať, možno
p. konateľ tade išiel a my tvrdíme, že nešiel a zase opačne, čo samozrejme ľudia vedia,
ale toto by bolo úplne čisté a možno hneď od začiatku to nebude také drsné, pretože vždy
sa bude niekto sťažovať, zakaždým, my sme nemali odhrnuté pri smetiaku atď., myslí si,
že toto keby si namontoval, tak má aj on možnosť nejakej obrany,
Peter Hlavatý
- uviedol, že mali zasadnutie výboru mestskej časti č. 2, kde bola prijatá sťažnosť od
obyvateľov, týka sa ubytovávania ľudí v budove na ulici Hlavnej 30/44, je to budova
Real Vokup, myslí, že to patrí p. Turányimu; sú tam ubytovaní ľudia, korí nedodržiavajú
základné hygienické návyky a tým strpčujú život obyvateľom okolitých domov; nevie,
aké sú možnosti mesta, ale ak je tam možné, či už sociálny úrad alebo možno preveriť aj
to, či to je riadne ubytovacie zariadenie a či spĺňa všetky potrebné veci, náležitosti a teda
nejako možno zjednať nápravu; poprosil by potom písomnú odpoveď,
- ďalej uviedol, že mal možnosť cestovať autobusom do Galanty a zastávka, ktorá je
umiestnená na ulici Štúrovej, neďaleko Slovnaft pumpy, minule tam bol spravený
poriadok, trošku sa tam obstrihali konáre, kríky, že či by nebolo možné dať aspoň nejaké
jednoduché prestrešenie, lebo tam proste pršalo, snežilo; keď je taká skúsenosť, že to vždy
niekto zdemoluje, zničí, tak možno vymyslieť niečo z betónu, ale išlo tam s ním možno
päť, desať študentov, takže tá zastávka je využívaná, ak je v našich možnostiach to
opraviť, tak by poprosil o nejaké riešenie,
- ďalej uviedol, že by chcel v rýchlosti len poďakovať za vynikajúci reprezentačný ples,
nebol, ale videl fotky a myslí, že to bolo spravené tak, ako má vyzerať reprezentačný ples
a samozrejme by rád poďakoval všetkým, ktorý na tom niečo urobili a možno hlavne tým
dievčatám z Mestského kultúrneho strediska, ktoré odviedli veľa práce,

11

Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že mu chýbal otáznik na konci poslednej interpelácie, takže by poprosil
nabudúce, že interpelácia je kvalifikovaná otázka, ale cez to všetko pekne ďakuje,
- ďalej uviedol, že na obidve tieto interpelácie odpovieme písomne, pretože ani nevie, či tá
zastávka je naša, nechce to teraz riešiť, aj s tou údržbou cesty, lebo to určite nie je naša
cesta, to umelo udržiava niekto úplne iný, takže sa vyjadríme písomne,
Miloš Rehák
- uviedol, že má otázku od občanov zo sídliska; radi by vedeli, ako pokračuje situácia
s prechodom na Nitrianskej ulici, či sa tam nedá dať aspoň reflexný nástrek na ten
prechod a lepšie osvetlenie,
- ďalšia otázka sa týka pozemku pri Tescu, ako sú sklady, to oplotenie tam a tie šachty, čo
sú na tom pozemku, či by sa s tým nedalo niečo spraviť,
- ďalej uviedol, že na ulici Fr. Kráľa, medzi druhým a štvrtým blokom trinásťposchodového
činžiaku, či by sa nedal dať spomaľovač, kvôli tým autám, ktoré trošku rýchlejšie jazdia
po ulici, ako by mali,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nemusí na to volať p. Políčka, lebo o tom už dnes hovorili, je trochu problém
s nástrekom v zimných mesiacoch, je to trošku vážnejší problém a nehovoriac o tom, že tá
cesta nie je naša, je to cesta I. triedy, ktorú spravuje Slovenská správa ciest, tento rok by
mali byť už vybudované ostrovčeky, o ktorých tu bola už niekoľkokrát reč, hovorili sme
aj o tom reflexnom nástreku; teraz sa mení v tých lampách trafo tak, aby tie lampy blikali
normálne a nie tak, ako keby mali ešte hodinu do konca svojej životnosti, takže toto sa
tiež rieši; na jar je v tomto možné zobrať nejaké opatrenia, teraz nikto nepreznačuje cesty,
je to nemožné urobiť v zime, čiže určite na to myslíme, dnes je takáto interpelácia, ešte tu
bude čítať jednu písomnú, je to predmetom aj tejto písomnej interpelácie a písomne na to
budeme aj odpovedať, ale zhruba toľkoto pre informáciu,
- ďalej uviedol, že ostatné interpelácie, to znamená, že spomaľovač na ulici Fr. Kráľa,
v tejto chvíli nevie odpovedať, lebo nevie, aká je tam intenzita nákladných vozidiel, ale
vie určite, že ak tam vozidlá zásobujú Tesco, tak by pravdepodobne žiadny obyvateľ
neuvítal spomaľovač, pretože to má celkom aj hlukové dôsledky, ak tam budú drnčať celú
noc, pretože Tesco je zásobované výlučne v noci, alebo takmer výlučne v noci, tak asi by
ich to obťažovalo, ale môžeme o tom hovoriť,
- ďalej uviedol, že oplotenie pri Tescu vzadu pri tej vybetónovanej ploche, to zistíme a tiež
odpovieme písomne,
Ing. Gabriela Lacková
- uviedla, že má od občanov otázky; p. Miklášová jej doručila aj fotodokumentáciu, je to pri
výtvarnom odbore ľudovej školy umenia, či by mohlo mesto s týmto niečo urobiť, lebo to
je nebezpečná vec (pozn.: na obrázku bola otvorená šachta pri ZUŠ),
- ďalej uviedla, že p. Melová má otázku, či by mohla skupina aktivačných pracovníkov
zájsť zametať aj na Budovateľskú ulicu, lebo je tam špina,
- ďalej uviedla, že p. Szabová má otázku ohľadne dopravného značenia, či by bolo možné
na ulici Hlbokej oproti „Čibrikovi“ a pri kríži (pri Základnej škole J. Murgaša), desať
metrov od križovatky dať zákaz státia vozidiel, lebo tam majú problémy, že je to
neprehľadné a z dlhodobého hľadiska či by bolo možné riešiť, mesto či by sa do toho
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mohlo angažovať, vstup od Galanty a samozrejme pri Trikote túto križovatku, ktorá je
unikátna, riešiť ako kruhový objazd alebo pomocou semaforu,
ďalej uviedla, že dnes nafotili železničnú stanicu v Šali, lebo mnohí nepoužívajú
železničnú stanicu a nevedia možno, aký je tam technický stav, ale celkove estetický,
opýtala sa, či by mohlo mesto požiadať Ministerstvo dopravy o skultúrnenie tejto našej
stanice, pretože sa informovala, že existuje určitý štandard železničných staníc,
t. j. zoznam, kde momentálne patrí asi tridsať miest a sú tam také stanice ako Šenkvice,
Pezinok a tak, ktoré sú vlastne pod patronátom tohto ministerstva a sú kontrolované,
proste niekto nad tým dohliada, pretože si myslí, že toto nie je vizitka okresného mesta, čo
teraz budete vidieť (prezentácia fotiek), toto je na hranici bezpečnosti, čo sa týka aj
bicyklov, že to tam je mráz, dážď, to všetko vlastne bez prístrešku, autá stoja v mlákach
a teraz to dobre vidieť, pretože dnes bolo dobré počasie, tak sme to nafotili (foto z toaliet),
uviedla, že toto je záchod pre mužov aj ženy spolu, aj pre invalidných, ten zápach sa nedá
opísať; na ďalšej fotke uviedla, že to je prívod vody v 21. storočí; je to na pováženie, že
takto to vyzerá; tá pani sa snaží udržiavať poriadok, ale to je o tom technickom stave,
opýtala sa, že keď sa bude robiť klientske centrum, či by mohla byť zakomponovaná
jedna nástenka, kde by boli ich interpelácie v písomnej forme, pretože mnoho ľudí
nechodí na internet, nemajú prístup k počítaču, že by si potom prečítali aj s riešením tie
otázky,

Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že zo všetkých interpelácií nevie odpovedať v tejto chvíli asi ani na jednu, s tou
železnicou to samozrejme budeme riešiť, tie toaletné zariadenia má niekto v správe, takže
určite sa na to opýta a otázka je, či s tou železnicou voľačo urobí, alebo nie; predstaničný
priestor je inak aj súčasťou riešenia cyklotrasy, je to prvá etapa, kde predstaničný priestor
má byť súčasťou integrovanej dopravy, takže to sa bude riešiť ešte samostatne aj v tomto
projekte; na túto a aj ostatné interpelácie sa pokúsime odpovedať písomne,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že ako prvú vec by chcel požiadať o odstránenie tyče dopravnej značky, na ktorej
už chýba značka, už je tam len tyč, na ulici SNP, je to pri odbočke na ProCS, s.r.o. na
chodníku,
- ďalej uviedol, že tu bola svojho času téma, že smetiari pri odvoze smetí zvykli zmiešavať
separáty do komunálu; vie, že p. Haládiková má zoznam tých kontajnerov, ktoré sú
kontaminované a chcel by sa opýtať, či by ho bolo možné zverejňovať a aktualizovať
niekde na webe; smeruje k tomu, aby si ľudia teoreticky mohli overiť (lebo oni to vidia, že
sa to deje, my to nemáme ako odkontrolovať), či ten kontajner, ktorý bol označený ako
kontaminovaný, že či sa nedeje náhodou nejako inak,
- opýtal sa tiež ohľadom odpadu, že či by bolo možné nejakým spôsobom definovať
„právo“, aby každé stanovisko odpadu malo všetky separáty, ktoré teda bežne v meste
Šaľa sú, to znamená plast, sklo a papier; toto na niektorých stanoviskách chýba, sú tam
možno nejaké priestorové problémy a možno by bolo treba len nejakú väčšiu vôľu
podporovať túto činnosť, možno aj ukrojiť z nejakého trávnika pár metrov štvorcových,
len aby sme ľuďom zvýšili komfort, aby sme ich namotivovali k tomu, aby separovali,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že k prvej otázke ohľadne zberu separátov a zmiešavania, tak chodia to
kontrolovať a podľa jej kontrol a vedomostí sa to nedeje; teraz, odkedy kúpilo SITU
Slovensko a.s. Marius Pedersen, tak papier a plasty sa zbierajú všetky, aj znečistené, do
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-

jedného vozidla a už sa vlastne nerobí takáto selekcia, ako sa robila donedávna; ide to na
takú veľmi modernú separačnú linku do Šulekova, kde sa vyseparuje z toho tá časť, ktorá
je zužitkovateľná ako plast, alebo ako papier a vlastne tá nezužitkovateľná časť ide na
energetické zhodnotenie; sklo sa naďalej robí takýmto spôsobom, ako sme robili aj
doteraz a myslí si, že by nemal byť problém zverejňovať to; zamestnanci firmy tam robia
také poznámky do jedného takého papierika alebo predtlače, ale nájdeme spôsob, ako to
zverejňovať, skúsime to do nejakej excelovskej tabuľky premietnuť, aby sme to vedeli
zverejniť; myslí si, že toto by nemal byť problém,
ďalej uviedla, že k druhej požiadavke ohľadom dopĺňania kontajnerov; debatili sme na
túto tému už viackrát; viete dobre, že niekde naozaj tie priestorové možnosti nie sú také,
aby tam mohli byť všetky kontajnery na separáty, ale vlastne na vedľajšom stanovišti sú
a ten kto chce, tak odíde tých pár metrov, ak teda chce separovať; v súčasnosti mesto
zadalo vypracovanie štúdie, vlastne návrh polopodzemných kontajnerov, na sídliskách by
sa mali využívať tieto kontajnery a v súčasnosti sa mapuje aktuálny stav, ktorý teraz je
a v podstate tak, ako tu už bolo povedané, aj p. primátor to už spomínal na decembrovom
zastupiteľstve, že sa mesto chystá ukončiť zmluvu so spoločnosťou Waste transport, a.s.
(bývalá SITA Slovensko a.s.) a tá nová súťaž, ktorá by mala byť vypísaná, tak by sa mala
niesť v duchu polopodzemných kontajnerov,
ďalej uviedla, že v súčasnosti, ak má také miesto, kde si myslí (adresované p. Angelovi),
že by mohli byť doplnené, tak kľudne jej má dať vedieť; mapujú ten stav, aj teraz
v súčasnosti prebieha to dopĺňanie; tam, kde vidíme, že je miesto, doplníme; teraz práve
prišlo sto nových kontajnerov na zmesový komunálny odpad, takže tam, kde sú zničené
tie kontajnery, tak budú vymenené ešte touto súčasnou firmou a vie, že majú prísľub aj na
separované zložky; zopakovala, že ak má nejaké vedomosti, mohlo jej niečo uniknúť, že
tam chýbajú kontajnery a zmestili by sa, tak kľudne nech jej dá vedieť, aj podľa jej
vedomostí potom dopĺňajú,

Ing. Michael Angelov
- opýtal sa, či má nejaký zoznam tých kontajnerov, že na tejto ulici sú tieto druhy,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že áno, majú, teraz úplne čerstvý, pretože minulý týždeň a včera urobili
mapovanie úplne kompletne celého mesta s počtom kontajnerov,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že lebo prechádzať si zase mesto je asi časovo náročné; opýtal sa, že je to vlastne
otázka nejakých priorít, že či chceme prioritizovať túto činnosť (separovanie) možno nad
tým, že ukrojíme zo zelene nejaký meter štvorcový, alebo sa posunie parkovacie miesto
o dva metre ďalej, sem smeruje,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že chápe, čo myslí, snažia sa tam, kde sa dá, doplniť tieto kontajnery, len nevie, či
sa pohybuje, Veča je taká problémová, že aj keď tam doplníme kontajnery a je málo miest
na parkovanie, prídu večer domov ľudia a tie kontajnery tak spoja, že sa ani nedajú
vlastne otvoriť a sú nevyužiteľné, pretože sú natlačené jeden na druhý a je vlastne úplne
zbytočné, aby sme tam ešte pridávali nejaký kontajner navyše; táto štúdia, ktorá je
v štádiu vypracovávania, smeruje k tomu, aby sa skultúrnila celá táto činnosť a aby sa
sprístupnilo separovanie všetkým ľuďom v určitej donáškovej vzdialenosti; v súčasnosti
sú už zákonom určené nejaké štandardy zberu, čo sa týka litráže na obyvateľa a rok
a takisto sú štandardizované aj donáškové vzdialenosti; takže táto štúdia smeruje k tomu;
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v súčasnosti riešiť ukrojenie zelene a nejaké dláždenie, keď vieme o tom, že budeme
vypisovať novú súťaž, tak je to v podstate zbytočná investícia; tam, kde vieme, tak tam
doplníme kontajnery,
Ing. Michael Angelov
- ďalej sa opýtal, ako je to so separovaním v rodinných domoch, či sa separuje aj
v rodinných domoch,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že v rodinných domoch sa separuje; vývoz tam je každý utorok, vývoz plastu,
papiera; vývoz z rodinných domov je vrecovým spôsobom, ale separuje sa,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ohľadom dopravnej značky sa to pokúsime preveriť, možno zrealizovať, ale
každopádne odpovieme písomne,
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- opýtal sa, čo sa myslí pod kontaminovaným kontajnerom,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že to by mohol asi p. poslanec vysvetliť, ale myslí si, že on pod kontaminovaným
kontajnerom myslí to, že ten kontajner, ktorý je určený na zber separátov, tak je
znečistený iným komunálnym odpadom zmesovým; to znamená, že nie je tam len čistý
plast, ale je tam nahádzané aj všeličo iné,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že teda je zmiešaný,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že áno,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že tu odznelo také, že budú nejaké polopodzemné kontajnery; uviedol, že má
strašné obavy, lebo my to nevieme separovať ani teraz; my proste nevychovávame ľudí
k tomu, aby to separovali a boli motivovaní k tomu; videl to na vlastné oči, boli
separované a nahádzali to do jedného kontajnera, keď to odvážali; človek si potom povie,
že načo to on robí, načo separuje, načo sa snaží, keď prídu a nahádžu to do jedného
kontajnera a dokonca to tam ešte aj spolu odnášajú a vysypú; v civilizovaných zemiach je
tak aj pri rodinných domoch, že máte kontajner na biologický odpad, máte kontajner na
papier, sklo a ostatný materiál a odvážajú to vždy inokedy; my sme sa rozhodli pre nejaký
ten vrecový zber;
- ďalej uviedol, že nech príde na sídlisko, čo je tam, keď príde vietor, tam tie plastové fľaše
sú roznášané po celom, pretože nikto vám nezaručí a nikto mu nedá vrece (ono síce
hovoria, že tam hodia vrece k tomu dotyčnému, ale nevie, či sú nekvalitné, alebo čo), no
keď príde vietor a tie vrecia sa roztrhajú, tie plastové fľaše sú po celom sídlisku
roznášané,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že o vrecovom systéme hovoríme v rodinných domoch,
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MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že on presne hovorí o vrecovom systéme v rodinných domoch, on počúva, čo
hovorí,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že hovorí o sídlisku,
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, že sídlisko, kde sú rodinné domy, či to nie je sídlisko,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že toto sú interpelácie, to mala byť faktická pripomienka k interpelácii; tie
polozapustené kontajnery sú súčasťou úplne iného projektu a to je obstaranie nového
dodávateľa na správnu likvidáciu odpadov; budeme o tom ešte hovoriť, súčasťou toho
samozrejme je aj separovanie, ale myslí si, že v interpeláciách my toto nevyriešime,
jednak je to zákonné opatrenie na to, aby sme si zabezpečili zmluvu na partnera, o tom
ešte dnes bude reč, tam môžeme o tom separovaní hovoriť, lebo ešte dnes Ing. Haládiková
predkladá návrh na dohodu alebo na zmluvu so zmluvným partnerom konkrétne na
separovanie, poprosil ho, aby sme túto diskusiu nechali do toho bodu,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že on s ním plne súhlasí, len hľadá možnosti a spôsoby ako vplývať a občanov
k tomu donútiť, aby to robili, pretože môžeme hocijaké systémy robiť, pokiaľ to občan
nebude akceptovať a nebude to robiť, tak sme vo vzduchu a nič sa nevyrieši,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ak sa spoliehame na to, že napravíme uvedomenie občanov, tak si myslí, že
ideme nesprávnym smerom, jednoducho treba vykonať technické opatrenia, aby to bolo
pre občana čo najpohodlnejšie, aby sme cez to všetko docielili výsledok; ak to nepôjde
inak, tak to rozseparujeme na konci, keď sa to vysype z auta, jednoducho nič iné s tým
nevieme urobiť,
Mgr. Jozef Varsányi
- uviedol, že by mal interpeláciu ohľadom Hlavnej ulice; Hlavná ulica je hlavná, kde sú
banky, inštitúcie, firmy; táto ulica je zle označená, poradie čísiel je zlé; napríklad je
tridsiatka a potom je tridstaťosmička, alebo najprv je tridsaťosem a potom je tridsať; keď
sem príde cudzinec, alebo nejaká firma hľadá niekoho, tak to nevie nájsť; popisné čísla sú
dobré, ale nie tie uličné, kde je sedem, deväť, dvanásť, ale je tridsaťosem, potom je tridsať
a potom je dvadsaťdva; treba v tom urobiť poriadok, aspoň na hlavnej ulici, kde sú
inštitúcie a firmy,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že odpovieme písomne na túto interpeláciu,
RSDr. Peter Gomboš
- uviedol, že by chcel interpelovať v záujme ťažko zdravotne postihnutých občanov, ktorí
ho požiadali o zriadenie parkovania na pešej zóne č. 2, nazve ju oficiálne; nakoľko
zo strany niekoľkých bánk Tatrabanka a proste aj Slovenská sporiteľňa, na tomto konci
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nie je parkovanie zriadené pre zdravotne postihnutých; požiadal by vedenie mesta, ak je to
možné, aby sa aj tam jedno parkovacie miesto pre týchto občanov zriadilo,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že môže to zariadiť aj vedenie mesta, ale aj príslušný úradník, ktorý je na toto
určený, takže skúsime to zadať ako úlohu niekomu,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- uviedol, že keď sa bude zriaďovať na jednom konci, tak by očakával, aby sa nemenil
počet stávajúcich parkovacích miest pre občanov s postihnutím, je nejaký počet a myslí si,
že dosť dostatočný, aby sa zase nevytvorili ďalšie a budú permanentne prázdne; myslí si,
že je to asi tak akurát; takže o.k., ale teda zase nejaké zrušiť na druhom konci,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ich treba presunúť,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že tak nejako,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že my sme tu už rušili nejaké, pretože počtom vyhovoval výpočet; faktom je to,
že je tu mesto zaplnené autami a trinásť parkovísk v okolí mestského úradu zívalo
prázdnotou celé dni, pretože boli určené pre telesne postihnutých, ktorí ich proste
nevyužívali, lebo toľko ich tu nie je; rozumie, čo hovorí.
ČASŤ III.
PREDKLADANÉ MATERIÁLY
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY
1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2015 - materiál
číslo A 1/1/2016
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Mgr. Július Morávek
- opýtal sa, že v správe na strane šesť, výkon iných odborných činností, sa konštatuje, že
bolo podaných jedenásť sťažností, keď sa pozrie dole, s kým bolo riešené, keď ich zráta,
tak ich bolo len deväť, to znamená, že dve sa niekde stratili, sú štyri, tri a dve, pretože
zase na ďalšej strane (opodstatnené, neopodstatnené, odložené) zase ich je jedenásť, čiže
nejaký číselný údaj tam chýba,
Ing. Alžbeta Sedliačiková
- uviedla, že nie; štyri sú opodstatnené, tri neopodstatnené, štyri odložené, spolu jedenásť,
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Mgr. Július Morávek
- uviedol, že na predchádzajúcej strane (strane 6) dole boli riešené s mestským úradom
štyri, so stavebným úradom tri, s mestskou políciou dve, to je spolu deväť,
Ing. Alžbeta Sedliačiková
- uviedla, že bolo ich jedenásť a to členenie je v takom, že štyri opodstatnené, nestratili sa,
tri neopodstatnené a štyri odložené, je tam vysvetlené prečo,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že stratilo sa vysvetlenie, s kým boli riešené,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že tak; dve tam chýbajú, s kým boli riešené, tam je ich len deväť,
Mgr. Jozef Belický
- poprosil p. hlavnú kontrolórku, aby si túto pripomienku poznačila, doplnila a rozposlala
poslancom.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2015,
B. schvaľuje
správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2015,
Prezentácia: 18
Za:
18
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 2/1/2016
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2015 - materiál
číslo A 3/1/2016
Predložila Bc. Margita Simighová, referent RPaVO
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že sa chce opýtať na osvetlenie, akým spôsobom je možné, že verejné
obstarávanie ... (nedokončená veta), alebo či by ste vedeli podať vysvetlenie k tomu, že
verejné obstarávanie na automobily, ktoré prebehlo (jedno prebehlo v októbri 2015
a ďalšie prebehlo v decembri 2015); všetky tieto parametre verejného obstarávania boli
zadané veľmi podrobne a prihlásený bol len jediný subjekt Autoprofit Galanta a tento
súťaž vyhral; chcel by sa opýtať, odkázať na metodiku z Úradu pre verejné obstarávanie,
kde už nejakú diskusiu mali, ale chce im iba prečítať, kde píšu, že definovanie predmetu
zákazky je v kompetencii verejného obstarávateľa, pričom je potrebné vychádzať
z ustanovenia § 34 zákona o verejnom obstarávaní; v zmysle uvedeného musí verejný
obstarávateľ opísať predmet zákazky takým spôsobom, aby tým nediskriminoval
hospodárske subjekty, ktoré sú schopné ponúknuť predmet zákazky splňujúci požadovaný
účel použitia a zároveň, aby vytvoril predpoklady na účel vo verejnom obstarávaní
dostatočnému počtu uchádzačov alebo záujemcov a tým umožnil v rámci postupu
zadávania zákazky uskutočnenie riadnej hospodárskej súťaže,
- ďalej uviedol, že má za to, že napriek tomu, čo ste hovorili/písali, že zadanie zákazky bolo
vytvorené podľa nejakej ponuky, ktorá v tom systéme bola, to nemení nič na tom, ako je
v metodických pokynoch písané, že zodpovednosť za to, ako verejné obstarávanie zadá
mesto, je jeho zodpovednosťou; takže, keby mu vedeli dať k tomuto nejaké vysvetlenie,
Bc. Margita Simighová
- uviedla, že všetky tie tri zákazky prebehli s využitím elektronického kontraktačného
systému (EKS); zákon o verejnom obstarávaní ukladá pri bežne dostupných tovaroch
používať EKS; ešte do 1. novembra 2015 účinnosti zákona platilo to, že cez EKS musíme
najprv postupovať podľa procesu A, procesu B, potom procesu C; proces A je vlastne to,
že my musíme nájsť v katalógu ponúk takú ponuku, ktorá by nám jednak špecifikáciou,
cenou, všetky, čo tam dávajú tí dodávatelia ponuku, aby nám to vyhovovalo; keď nám
niečo nevyhovuje, tak ešte v tom čase sme museli zdôvodniť, prečo nepoužijeme systém
predbežné akceptovanie ponuky a prečo by sme mali vypísať vlastne tú súťaž, to
znamená, že vypísať popisný formulár; z toho dôvodu sme prebehli katalóg ponúk, tam
sme našli ponuku, ktorá nám vyhovovala a v tom momente, keď sme to predbežne
akceptovali, EKS nám oznámil, že v tom čase existuje dvestopäť dodávateľov, ktorí môžu
ponúknuť motorové vozidlá; tým pádom, keď sme to predbežne akceptovali, tak bola
vyhlásená súťaž; v rámci toho predbežného akceptovania nemôžeme nič doplniť, jedine
identifikačné údaje objednávateľa a miesto dodania,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že on skúmal tú vec, on sa do toho tak ponoril a ono to tak celkom nie je v tomto,
pretože vy nemusíte akceptovať nejakú predbežnú ponuku, vy do knižnice môžete zadať
svoju vlastnú, svoj vlastný dopyt, ktorý sa spripomienkuje v nejakej karanténe, niekto
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k tomu môže pripomienkovať, alebo nie; z tejto knižnice následne môžete vy vybrať ten
artikel, ktorý chcete obstarávať, takže dovolí si povedať (nevie, či sa zhodnú), že nie je
pravda, že ste to museli riešiť akceptáciou nejakej predbežnej ponuky,
Bc. Margita Simighová
- uviedla, že asi ju nepočúval, keď vysvetľovala, do 1. novembra 2015 platil zákon, že
v prvom rade musíme akceptovať z katalógu ponúk ponuku a musím zdôvodniť, prečo
použijem nie § 86, ale § 87; to znamená, že vypíše opisný formulár, ktorý tak isto ako
ponuka dodávateľa tiež prejde cez karanténu,
Ing. Michael Angelov
- opýtal sa, či nehovoríme o § 96, § 97 (len náhodou),
Bc. Margita Simighová
- uviedla, že § 96, § 97, pardon,
- ďalej uviedla, že tak isto, ako náš opisný formulár verejného obstarávateľa prechádza cez
karanténu a takisto prechádza cez karanténu aj formulár vyplnený dodávateľom; to
znamená, že za tých 48 hodín môžu tí dodávatelia napadnúť diskriminačné podmienky
obchodnej ponuky,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že 72,
Bc. Margita Simighová
- uviedla, že nie, 48 hodín je karanténa,
Ing. Michael Angelov
- zareagoval, že „aha, v karanténe, pardon“,
Bc. Margita Simighová
- uviedla, že môžu napadnúť, že či je to diskriminačné, alebo nie,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že to, že to nikto nenapadne, ešte neznamená, že to spĺňa zákonné požiadavky
zákona o verejnom obstarávaní,
Bc. Margita Simighová
- uviedla, že on hovorí o EKS; to, že Ministerstvo vnútra má iné podmienky ako Úrad pre
verejné obstarávanie, to je už vyššia moc, ale my sme postupovali v súlade s OPET-om,
čiže obchodné podmienky elektronického trhoviska,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že chce povedať, že táto zákazka, ktorá bola vytvorená na základe ponuky, je
úplne jasné, že firma bude chcieť urobiť ponuku tak, aby predala, ale z pohľadu mesta,
mesto si nemôže dovoliť zo zákona urobiť ponuku verejného obstarávania na úrovni
desatín spotreby paliva, na základe milimetrov rozmerov auta, na základe ...
(nezrozumiteľný zvukový záznam), kolenného airbagu a týchto vecí; verejný obstarávateľ
má zodpovednosť, ale nie, že môže, on musí zadať podmienky súťaže takým spôsobom,
aby umožnil férovú hospodársku súťaž, o tomto hovorí,
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Bc. Margita Simighová
- ... (nezrozumiteľný zvukový záznam)
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že vy nezadávate podmienky, ale napriek tomu tým, že akceptujete tú ponuku,
prebieha verejné obstarávanie s parametrami, ktoré nikto iný nedokáže splniť, lebo nikto
iný nedokáže dodať také isté auto, ako stojí na sklade pár kilometrov stadeto; to je tá vec,
o ktorej vraví,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že po prvé, keď zadávate ponuku, tak Vás nepustí formulár, ak minimálne tri
takéto ponuky nie sú v EKS; to znamená, že ak zadáte nesprávny parameter, ktorý spĺňate
výlučne sám, to je pre Vašu informáciu, tak ten formulár nevyplníte ako dodávateľ; po
druhé ... (nedokončená veta), opýtal sa ho, prečo sa tak zatváril, že či teda takéto pravidlo
neexistuje,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že si prelistoval všetky ponuky z roku 2015 na osobné automobily a nenašiel dve
rovnaké na Škodu Superb za 40 000 Eur s tými istými parametrami, nie je tam, môžeme si
to prejsť,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že hovorí o tom, že my sme povinní používať EKS, ktorý, keď nejaký
podnikateľ, niekto a chce povedať, že je to anonymné, vy neviete, koho je ponuka a on
nevie, kto prejavil záujem, toto je v prvom rade, to sa dozviete až vo finále, to je len tak
mimo, aby sme nehovorili ďalej o tom, že koho bola ponuka a že na niekoho to bolo
nastavené, on nezadáva svoje údaje; aby sme sa dostali k podstate veci, chce povedať, že
minimálne tri ponuky museli spĺňať, inak by jeho nepustil systém, aby túto ponuku
vyplnil, to hovorí smrteľne vážne,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že ale CPV je identifikátor toho artiklu a to je široké zadanie,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že áno; za ďalšie, keď sme ponuku akceptovali po karanténe, v ktorej si nikto
nesťažoval, sme ponuku akceptovali, lebo nám vyhovovala; opýtal sa ho, či si myslí, že
túto ponuku nemohol splniť nikto iný, lebo len takéto vozidlo, konkrétne tento model
s touto výbavou dodáva na Slovensku možno päťdesiat predajcov Škody,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že Vy ste mali umožniť súťaž ... (nedokončená veta),
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že sme umožnili súťaž,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že on nám môže ukázať príklady súťaží, do ktorých sa zapojilo viacero subjektov,
kde dalo viacero desiatok ponúk; hovorí, že zadanie zákazky takým spôsobom, že je tam
šesťdesiat parametrov, na milimeter presne je definovaný model auta, čo zákon tiež
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neumožňuje; vy si nemôžete povedať, že chcete auto tejto značky, vy môžete povedať, že
auto má mať päť dverí ... (nedokončená veta),
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ale my sme to nepovedali, my sme nezadávali žiadne parametre,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že na základe tejto ponuky sa vytvorilo verejné obstarávanie, kde je napísané ...
(nedokončená veta); ďalej druhá vec a toto ho veľmi zaujíma odpoveď na túto otázku,
táto ponuka bola zadaná (na základe ktorej ste vy vytvorili tú zákazku) 19. 10. 2015
o 13:00 hod.; o 13:31 hod. toho istého dňa, ste vy na základe tejto ponuky vytvorili
zákazku,
- ďalej uviedol, že druhýkrát pri obstarávaní Škody Superb, keď ste nevedeli, kto to je,
to mohol byť nejaký špekulant, ale vy ste o pol hodinu už vedeli, že toto auto, z tejto
ponuky, ona nemohla byť predtým zverejnená, lebo platná bola a už o pol hodinu mesto
Šaľa zadalo súťaž na základe tejto ponuky; pri Škode Superb bola zadaná 15. 12. 2015
o 16:51 hod.; elektronické trhovisko funguje do 18:00 hod. a začína od 8:00 hod., a druhý
deň ráno o 8:51 hod. už mesto Šaľa na základe tejto ponuky vyhlásilo zákazku;
- ďalej uviedol, že dva nezávislé prípady, ktoré v konečnom dôsledku zadával ten istý
zadávateľ, mesto Šaľa je podľa neho rekordér v tom, ako rýchlo si dokázalo z novej
ponuky vybrať, toto mu majú skúsiť zdôvodniť,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa, že prečo by to mal zdôvodňovať; on by chcel od neho (od p. Angelova) počuť
niečo iné; opýtal sa, či má nejakú výhradu k tomu, že sme postupovali vo verejnom
obstarávaní mimo zákona, ak sme použili EKS, či sme sa dopustili čohokoľvek, čo je proti
pravidlám takéhoto obstarávania; okrem toho hovoríme o piatich vozidlách, z ktorých
minimálne dve sú úplne inej značky než Škoda; chce povedať niečo iné, my sme kúpili
namiesto dvoch Octavií, ktoré mali 12 rokov, dve Octavie; namiesto Superbu, ktorý mal
12 rokov, Superb, čiže nekúpili sme si ani Mercedes ani nič podobné, ani sme nemuseli
vymýšľať, vybrali sme si najlepšiu ponuku, ktorá bola a vybrali sme si ju v súlade
s pravidlami EKS a môžete sa tváriť ako chcete,
- ďalej uviedol, že mu teraz niečo prečíta; včera na internete ste vyhlásil, že bežné je
obstarať si veci za polovičnú cenu, no ak obstaráte vozidlo, ktoré má katalógovú cenu, za
polovicu ... (nedokončená veta),
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že nech p. primátor prečíta formuláciu,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že čiže nie je možné obstarať veci za polovičnú cenu,
Ing. Michael Angelov
- zopakoval, že nech p. primátor prečíta formuláciu,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že on pôvodne chcel jeho príspevok vysvietiť, lebo má k nemu ešte aj iné
výhrady, ale to je zase k niečomu inému,
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Ing. Michael Angelov
- uviedol, že to bola zákazka, ktorá začala na 10 000 Eur a skončila na 4 900 Eur,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa, že či bola na auto,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že bola na prenájom auta,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že bola na služby,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že bez ohľadu na to, či to je 50 %, 10 %, 100 Eur, 300 Eur, 1 000 Eur
z 96 000 Eur, hovorí o tom, že záujmom mesta je hľadať ponuku v porovnateľnej kvalite
za čo najnižšiu cenu,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že samozrejme a to sa stalo, prečíta teraz tie ceny; cena vozidla Nissan Leaf,
ktoré sme zakúpili pre mestskú políciu, v deň, keď sme toto vozidlo zazmluvnili, bola
30 550 Eur, zľava, ktorá vyplývala z ceny, ktorú sme takýmto spôsobom získali, bola
6 146 Eur, to znamená jedna pätina ceny (20 %), vozidlo sme kúpili za 24 404 Eur;
v prípade Škody Octavia, cena vozidla v deň, keď sme zazmluvnili vozidlo, 24 639 Eur
v normálnej ponuke, my sme vozidlo kúpili za 21 485 Eur, to znamená, so znížením ...
(nedokončená veta),
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že sme ho kúpili za 27 tisíc ... (nedokončená veta),
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nie, to je so službami,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že my hovoríme o zákazke alebo celkove, nechápe, ako môže hovoriť o cene,
cena je generovaná kým, jeden výrobca dá cenu takú, takú,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že on hovorí o cene, ktorú ponúka Auto Škoda Slovensko v ten deň na svojich
stránkach,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že ale my sme neobstarali od Auto Škody Slovensko a iní dodávatelia to môžu
dať a dajú to za nižšiu cenu,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že veď práve a poprosil ho, aby ho nechal aspoň dohovoriť, už keď mu prepustil
slovo,
- ďalej uviedol, že hovorí presne o tom, že pri tomto vozidle (rozprávame sa o tom, ktoré sa
zakúpilo, nebude hovoriť o tom, čo robil iný dodávateľ) sme získali zníženie ceny
o 3 154 Eur (v prípade Škody Octavia), práve ako výsledok verejného obstarávania;
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pri Škode Superb z ceny 35 916 Eur (ktoré v tento deň toľko stálo), zľava 4 620 Eur, to
znamená, že viac ako 10 %; Vy ste presvedčený, že dokážete obstarávať vozidlá
s 50 %-nou zľavou, ako ste sa tu včera snažili podsunúť na facebooku; bude mu držať
palce, pretože Vaše služby si objednajú určite aj v New Yorku; takže nerozumie, čo mu
chce vysvetliť; obstarali sme v súlade s pravidlami EKS tovary nielen tieto, počítače,
nábytok, mali sme niekde viac ponúk, niekde menej; v prípade elektromobilov sme mali
ponuku aj na Volkswagen Golf, alebo tú kategóriu spĺňala ešte ďalšia ... Citroen, vyhrali
tieto autá; v prípade Škody Superb a Škody Octavia mu chce podsunúť čo, keď on nevie,
koho je tá ponuka, je anonymne na internete, oni netušia, kto je ten dodávateľ, dvesto
vozidiel je tam ponúkaných, resp. dvesto ponúk, klikneme na ikonu, že táto ponuka nám
vyhovuje, systém vytvorí aj súťaž za Vás, Vy nič nevyhlasujete, on to vyhlási sám,
vytvorí za Vás súťaž, dá 72 hodín na to, aby niekto iný sa prihlásil; Vy mi chcete povedať,
že nikto iný, napríklad v tomto prípade, ak by hneď bola pravda, čo hovoríte, že mala to
byť Škoda Octavia, nikto iný ju nepredáva okrem Galanťanov,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že vy ste tam mali presne konfiguráciu napísanú ... (nedokončená veta),
nerozumiete tomu, že nemôžete zadať súťaž s presnou konfiguráciou,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že on to nezadával a ani nikto od nás,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že ale Vy beriete za to zodpovednosť ako obstarávateľ, Vy musíte nastaviť
podmienky takým spôsobom, ak je niekde napísané vo verejnom obstarávaní, že auto má
4 300 milimetrov, spotrebu mimo mesta 6,7 litrov a to je v zadaní súťaže,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nie, pre nás to bolo zadanie ponuky, ktorá nám vyhovuje,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že áno, môžete o tom hovoriť takýmto spôsobom, ale zákon hovorí v tomto
prípade jasne, že je to verejné obstarávanie; áno, klikli ste niekde náhodou, chápe to, ale
hovorí, že ste neumožnili podľa jeho názoru férovú hospodársku súťaž,
- ďalej uviedol, že ešte stále neodpovedal na to, akým spôsobom je možné, že o polhodinu
po zverejnení ponuky mesto Šaľa už zadáva zákazku na základe tejto ponuky,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že pretože nejaký pracovník je tým poverený, aby trvale monitoroval EKS,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že chcete povedať, že za pol hodinu pracovník nájde nejaké auto, za pol hodinu
to dokážete nejakým spôsobom aj skonzultovať, alebo on už mal to zadanie nejakým
spôsobom, akým spôsobom dokáže za takúto dobu mesto urobiť takúto zákazku,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa, čo tým chce povedať, stále nerozumie,
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Ing. Michael Angelov
- uviedol, že keď nerozumel, to je v poriadku, nemusí, on len nerozumie tomu, ako na
anonymnú ponuku za pol hodinu mesto dokáže zareagovať tak rýchlo, možno by ho ešte
zaujímalo vyjadrenie človeka, ktorý tú ponuku vytvoril, že ako to prebieha,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že to, čo mu chce povedať k tomuto je, že predpokladá, že v súvislosti s tými
číslami, ktoré tu prečítal, zmyslom tohto príspevku nie je, že sme mohli kúpiť lacnejšie
vozidlá, ale že sme si ich mali kúpiť inak, ak tomu dobre rozumie,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že nie,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nebude sa tu s ním ďalej doťahovať, povie mu len jedno a je pripravený, nech
urobí podanie, veď ste to aj nakoniec urobili a my sa jednoducho budeme snažiť vysvetliť,
že v rámci pravidiel sme akceptovali to, čo Slovenská republika ponúka, ak sme povinní
obstarávať cez tento systém, toto sme urobili; neurobili sme nič navyše, nezadali sme
jeden jediný údaj do toho systému okrem našej adresy a identifikačných údajov mesta, nič
viac,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že ste dva razy, nezávisle na seba, do niekoľkých hodín/minút reagovali na
ponuku tej istej spoločnosti, hoci ste nevedeli, že je to tá spoločnosť, aká je to náhoda,
skúste mi to vysvetliť,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa, že čo si myslí, že čo sa stalo,
Ing. Michael Angelov
- odpovedal, že to sa pýta on jeho, nech to vysvetlí, lebo tá náhoda, nevie to teraz
vyčíslovať, ale aká veľká náhoda sa musí stať, že presne to nie je ponuka nejakej firmy,
tých ponúk sú desiatky,
Mgr. Jozef Belický
- opýtal sa, prečo sa s týmito podozreniami obracia sem,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že to nie je podozrenie, žiada o vysvetlenie,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že by chcel nielen jeho poprosiť, ale aj ostatných kolegov, že ak majú akýkoľvek
takýto problém, veľmi rád s nimi bude diskutovať, mohli ste kedykoľvek od októbra
(2015) až doteraz prísť na mestský úrad, mohli sme si o tom podiskutovať, mohol mu
povedať svoj názor, obstarávateľka p. Simighová Vám mohla povedať svoj názor; keby
ste boli na tom trvali, boli by sme zavolali toho, kto tú ponuku zadával, možno by sme ho
boli pohľadali, mohol Vám povedať svoj názor; lenže nie, Vy skôr, než ste predniesli svoj
diskusný príspevok, ste sa včera podelili s verejnosťou na Vašom facebookovom profile;
mrzí ho, že tento profil spravuje ako poslanec mestského zastupiteľstva, preto chce aj
povedať ostatným, že ak máme niečo, čo si môžeme vysvetliť tu a veľmi pravdepodobne
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-

inde odpovede neexistujú, to nie je dôvod vopred toto pretriasť pred Vašimi priateľmi na
facebooku, nie je to tajné, len hovorí, že nevie, či takto je to správne,
ďalej uviedol, že na jeho facebookovom profile sa táto diskusia potom už neodvíjala
o autách, sú tam asi dva príspevky ešte o autách a potom je to tam o tom, že pod
„smeráckym“ vedením toto mesto veľmi pravdepodobne sa uberá smerom, že takto to už
bude navždy; opýtal sa, že či si to neprečítal,

Ing. Michael Angelov
- uviedol, že prečítal a opýtal sa, že čo s tým on má,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že je to na jeho profile, ktorý spravuje ako poslanec mestského zastupiteľstva,
aspoň taký je jeho názov, Michael Angelov, poslanec MsZ; opýtal sa ho, či berie
zodpovednosť za to, čo má na facebookovom profile, ak má byť každý zodpovedný za
seba, ak áno, potom by ho chcel poprosiť, ak je s týmto stotožnený (ani s tým nemá
problém, sme ľudia rôznych názorov), chce povedať jedno, že na rozdiel od toho, kto mu
dáva inštruktáž a prešiel tu dvadsiatimi stranami v tomto štáte, on ešte nikdy v žiadnej
strane nebol, tak nevie, pod akým červeným vedením, máte tu päť poslancov, ktorý tu
zastupujú stranu Smer v tomto zastupiteľstve, veď vstaňte a povedzte tu verejne im do očí,
hociktorému z nich, ktorý tu sedí, že tu sa „smeráckymi“ praktikami presne takto
hospodári, ako s týmito autami; veď to tu povedzte, povedzte to zamestnancovi, ktorý je
za to zodpovedný,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že to napísal niekto, kto má občiansky preukaz, pravdepodobne 18 rokov, napísal
to na facebook,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že na jeho facebook,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že na jeho fanpage a žiada ho, aby vstal a niečo povedal,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nie, ale ak sa s tým stotožňuje, tak nech vstane a povie to tu,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že on sa stotožňuje s tým, čo píše on; to, čo píšu iní, sú názory druhých ľudí, toto
ako právnik asi musíte pochopiť,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že pochopí to, alebo pokúsi sa,
- ďalej uviedol, že hovorí len o tom, že celý Váš príspevok spôsobil úplne iný výsledok
a myslí si, že to bolo aj jeho cieľom, lebo ak bolo cieľom hospodárne nakúpenie vozidiel
pre toto auto, tak garantuje, že cena, ktorú sme získali, je pre mesto absolútne výhodná;
podmienky dodania a dodanie tohto tovaru bolo pre mesto výhodné a akceptovateľné
a urobili sme to cez EKS, ktorý tento štát zaväzuje, aby sme používali, tak nevie, o čo mu
ide,
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Ing. Michael Angelov
- uviedol, že mu stále nevysvetlil, ako je možné to, že za ... (nedokončená veta), ale to je
v poriadku; to, že to rieši na zastupiteľstve, nevie, či je na to vhodnejšie miesto a k jeho
reakcii už viac reagovať nebude, mrzí ho, že to takto vybičovali,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že to nie je vybičované, vysvetlili sme si to tu, ale mohli sme si to vysvetliť pred
týždňom na mestskom úrade, bez problémov by odpovedal,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že on nepracuje na mestskom úrade, je poslanec mestského zastupiteľstva,
- ďalej uviedol, že by žiadal to vysvetlenie, že na anonymné ponuky zareaguje dva razy
promptne a je to nejaká firma a čo sa týka tých cien, ešte teda zareaguje, lebo to ešte bolo
k veci; Vy nedokážete garantovať nič, Vy nie ste trh; neviete, aký dodávateľ, kde má aké
auto na sklade a ako veľmi sa ho potrebuje zbaviť a toto je trh; to, že tu hovoríte
o Superbe za 31 000 Eur, hoci ste ho kúpili za 40 800 Eur ... (nedokončená veta),
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že myslí so službami ako je leasing a poistenie,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že Vy nie ste trh, nedokážete povedať, či niekto dokáže dať lepšiu ponuku,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že 72 hodín mal celý svet na to, aby podal lepšiu ponuku, už nevie, ako mu to má
povedať,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že podmienky súťaže boli zadané, nehovorí, že ich zadal on, ale boli zadané na
základe výberu predbežnej ponuky takým spôsobom, že sa domnieva, že neumožnili
férovú hospodársku súťaž,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ďakuje za jeho názor, potom sme to skrátili na absolútne rácio tejto veci,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol (bez prihlásenia do diskusie), že sú tu aj iní ľudia, ktorí sa chcú dozvedieť aj iné
veci, ak má nejaké podozrenie, že to bolo porušenie zákona, nech podá podnet
a nemusíme to tu riešiť hodinu,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- zareagoval na to, že MUDr. Grell nebol prihlásený,
- uviedol, že čo sa týka tohto, presne, ono to tu zaznelo, ak má nejaké podozrenie
(p. Angelov), treba konať; ak by boli všetkých päťdesiat, dvesto, tritisíc, lebo nie sú tu len
Škodovky, ale sú tu Volvá, Mazdy, Bentley, ak sa niekomu nepáči, že mesto zadalo
takéto, má na to niečo, môžu to napadnúť, v pohode to môžu napadnúť; takže to sa mu zdá
ako kontraproduktívne; na jeho uspokojenie, tiež má ten názor, aj keď xkrát nesúhlasí,
ako p. primátor, že možno cieľom (a to je jeho osobný názor) nebolo to prvotné o autách,
ale cieľom bolo tak trochu rozvíjať vášne, to je jeho pocit,
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ďalej uviedol, že keď on videl tuto stáť nejaké nové auto, jemu tiež vždy bez ohľadu na
štátnu správu a akúkoľvek správu, pretože dane tam platíme a žijú z našich, tiež mu skypí
žlč, že zase je niečo nové, ale môže mu garantovať, že sám si robí prieskum a ako
podnikateľský subjekt kúpou jedného či dvoch áut nedostane takú cenu na akúkoľvek
výbavu, keď si zvolí túto konkrétnu, veľmi ťažko by musel bojovať, že aj on chce takú
cenu ako dostalo pred tromi mesiacmi mesto, veľmi ťažko; druhá vec je, že je to proste
tak, komu sa neľúbi tá súťaž a je ich dvesto predajcov, môžu to dať rovno na od
prokuratúry a neviem čo a nemusíme to tu riešiť hodinu,

PaedDr. Danica Lehocká, PhD. – faktická poznámka
- uviedla, že má možno rečnícku otázku, možno bude chcieť odpovedať; opýtala sa ho
(p. Angelova), či je osoba spôsobilá na verejné obstarávanie, pretože k nemu hovorila
osoba, ktorá je spôsobilá pre verejné obstarávanie,
- ďalej sa opýtala, koľkokrát využil EKS na nejaké vyhľadávanie, alebo prípadne aj na
využitie nejakej ponuky alebo ponúknutie nejakého dopytu,
- ďalej uviedla, že to už len poznamenáva, dnes už aj 14 ročné deti, napríklad ako je jej syn,
využívajú rôzne formy takéhoto elektronického nákupu typu eBay a podobne, kde
dopredu vedia a majú nejakú predstavu a čakajú na tú svoju ponuku a v tej sekunde o ňu
súťažia, akonáhle sa im podarí sedieť pri počítači a nájsť vhodnú ponuku, reagujú,
Mgr. Jozef Belický
- zopakoval Ing. Angelovovi otázku, či je spôsobilý na verejné obstarávanie,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že nie a nevie, ako to s týmto súvisí,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- uviedla, že pretože mu vysvetľovala osoba spôsobilá vykonávať verejné obstarávanie
(p. Simighová), aké pravidlá platia pri obstarávaní,
Ing. Michael Angelov
- uviedol, že áno, pochopil a ďalej,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- opýtala, že koľkokrát využil tento elektronický systém,
Ing. Michael Angelov
- ........ (nezrozumiteľný zvukový záznam),
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- opýtala sa, ako hodnotí využívanie alebo správnosť využívania tohto systému napriek
tomu, že s tým nemá skúsenosti a nie je ani spôsobilou osobou,
Ing. Michael Angelov
- opýtal sa, že či právo to hodnotiť má iba ten, kto EKS buď využil, alebo je osoba
spôsobilá; opýtal sa, že či to chcela povedať,
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.
- uviedla, že nie, chcela sa len spýtať, že či by vedel podložiť relevantnosť týchto náhľadov,
sú to názory, akceptuje ich,
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Ing. Michael Angelov
- uviedol, že sa pýtala ešte ďalšiu vec, boli tri,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že je presvedčený, že toto mesto si zaslúži ďaleko viac, než sú jeho konšpiračné
teórie a zápletky, ktoré tu vymýšľa, určite viac; je rád, že v pozitívnych projektoch sa
zapája asi sedemdesiatnásobok ľudí ako v konšpiračnej teórii, v ktorej výsledkom, pritom
výsledkom tohto verejného obstarávania bolo naozaj zníženie ceny tovarov, tak
nerozumie, že o čo išlo pri verejnom obstarávaní.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2015,
B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2015.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
4. Správa o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR - materiál číslo
A 4/1/2016
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že prijatých opatrení je tam celkove dvadsať; dnes máme 28. januára a viaceré sú,
asi jedna tretina možno aj viacej, dátumovaná realizácia 13. 01. alebo 31. 01., to znamená
do konca januára; opýtal sa, či tie úlohy, ktoré sú písané v opatreniach, či boli realizované
do toho termínu, ktoré sú v opatreniach napísané,
- ďalej uviedol, že v bode šestnásť je napísané „krátkodobé nájmy športových zariadení
v majetku mesta – kolkáreň, mestská športová hala, umelý trávnik na futbalovom
štadióne“; opýtal sa, že prečo sa týka, pokiaľ sa týka krátkodobých prenájmov, len
umelého trávnika, či nie sú aj prenájmy toho normálneho veľkého ihriska priľahlých
zariadení,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že si dovolí odpovedať na prvú otázku; opatrenia, ktoré sú dátumované do
13. 01., sme uviedli tento krátky termín z toho titulu, že kontrolovaný rok bol rok 2014;
v priebehu kontroly, ako sme diskutovali, alebo boli tieto kontrolné zistenia, sme
operatívne už reagovali a tieto chyby, ktoré nám boli vytýkané, sme jednoducho už
preúčtovali správne alebo v zmysle výsledkov kontroly,
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ďalej uviedla, že čo sa týka toho bodu šestnásť, príjmy z krátkodobých prenájmov; bolo to
jedno z kontrolných zistení s tým, že doteraz bola dohoda, že tieto príjmy si ponechajú
športové kluby a oni presne kontrolovali tieto športové zariadenia, ako je kolkáreň,
mestská športová hala a umelý trávnik, pretože to boli príjmy, ktoré boli jasné v roku
2014 v účtovníctve; napriek tomu je tam dohoda, že my musíme (potom aj ďalším bodom
rokovania je aj Všeobecne záväzné nariadenie o dotáciách, ktoré tiež vzišlo na podnet
kontroly), že ho musíme upraviť s tým, že máme tam nejaký čas, aby sme si urobili aj
zmluvné vzťahy so športovými oddielmi, kde potom aj tieto príjmy budú predmetom
zmluvy,

Mgr. Július Morávek
- uviedol, že to znamená, že tie januárové termíny sú splnené, ak to dobre pochopil a týka
sa to len umelého trávnika; ide mu o to, že je tam viacero ihrísk, nielen umelý trávnik;
opýtal sa, či prenájom na ostatné neplatí,
Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že to je predmetom tých nájomných zmlúv, ako je to ošetrené v nájomných
zmluvách; teraz sa to bude celé prerábať, pretože príjmy boli riešené tak, že tie kluby nám
to neodvádzali, budú musieť odvádzať a budeme im to dávať vo forme dotácií, tak je to
navrhnuté, teraz pôjde ďalší materiál, kde sme prerábali to Všeobecne záväzné nariadenie
o dotáciách, nevie, čoho sa to presne bude týkať, ale všetko sa bude musieť do tohto
zahrnúť,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že presne o to mu ide, že nielen umelý trávnik, ale aj ostatné sú objekty alebo
priestory, ktoré sú tam,
RSDr. Peter Gomboš – faktická poznámka
- doplnil, že ostatné ihriská, ktoré sú tam, sa neprenajímajú, ani sa neprenajímali; táto umelá
hracia plocha, ktorá (konečne už aj v Šali ju máme) sa prenajíma okolitým futbalovým
klubom z obcí, ktoré, vieme všetci dobre, že ihriská sú zablatené, zamrznuté, atď., takže
tieto sa uchádzajú o to, aby mohli priateľské zápasy odohrať na najbližšom trávniku
s umelou plochou, ktoré teda má aj náš futbalový klub; teraz už je aj v Seredi,
v Galante a o to menej sa uchádzajú o tieto prenájmy; zopakoval, že ostatné ihriská sa
neprenajímajú.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR,
B. berie na vedomie
správu o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu SR.
Prezentácia: 13
Za:
13
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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5. Návrhy Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve – Innovia s.r.o., so sídlom Na Hlinách 12,
917 01 Trnava - materiál číslo A 5/1/2016
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrhy Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve – Innovia s.r.o., so sídlom Na Hlinách 12,
917 01 Trnava,
B. berie na vedomie
návrhy na uzatvorenie Zmlúv o budúcej kúpnej zmluve so spoločnosťou Innovia s.r.o.,
so sídlom Na Hlinách 12, 917 01 Trnava.
Prezentácia: 15
Za:
15
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. Územný plán zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa a návrh
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného
plánu zóny mesta Šaľa – Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu - materiál číslo
B 1/1/2016
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Peter Hlavatý
- uviedol, že si všimol, že je tam podlažnosť zástavby vymedzená na prvé a druhé
nadzemné podlažie a hovorili ste, že ste oslovili dotknuté orgány, sú tam aj stanoviská,
- opýtal sa, či oslovili aj ľudí, ktorí tam majú už existujúcu výstavbu, napríklad, či
obyvatelia Vinohradníckej ulice boli s týmto oslovení, či sa k tonu nejako vyjadrili; ide
mu hlavne o to, že príde niekto, začne stavať, teraz postaví si dvojposchodový barák, ešte
na to si dá strechu a či tí obyvatelia budú mať ešte právo nejakého protestu, lebo nebudú
mať, keď územný plán bude tak vydaný; to je existujúca zástavba, oni tam už bývajú roky
a teraz vlastne im v podstate v záhrade vyrastie dvojposchodový barák,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že Šalianska tabuľa je tesne pri Váhu, ulica Vinohradnícka, tá je tam trošku
ďaleko, lebo ste pri hrádzi a nemáme žiaľ takú grafiku,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že to je až pri bitúnku,
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Peter Hlavatý
- uviedol, že sa ospravedlňuje, lebo on pozeral to priložené CD a tam sa mu to tak javilo, že
je to tá časť,
Ing. Jana Nitrayová
- na prezentácii ukázala, že tmavofialová časť je územný plán zóny a je vidieť, kde sú
jednotlivé parcely, to je Vinohradnícka, takže je tam veľmi veľký priestor,
Peter Hlavatý
- uviedol, že už rozumie.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o vyhlásení záväznej časti územného
plánu zóny mesta Šaľa – Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 1/2016 o vyhlásení záväznej časti územného
plánu zóny mesta Šaľa – Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu.
Prezentácia: 14
Za:
14
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
územný plán zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa,
B. schvaľuje
územný plán zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa,
C. odporúča
primátorovi mesta uložiť prednostke, aby zabezpečila spracovanie čistopisu územného
plánu zóny Šalianska tabuľa – lokalita pri Váhu mesta Šaľa v zmysle vyhodnotenia
pripomienkového konania.
T: 12. 02. 2016
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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2. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania
dotácií - materiál číslo B 2/1/2016
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť návrh všeobecne záväzného nariadenia v predloženom
znení.
Diskusia:
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, že ako to vyzerá, kedy bude možnosť prihlásiť sa o dotácie, pretože tam vidí, že
vyčerpať sa musia do 31. 12. toho roku, keď sa to bude udeľovať; aby sa nestalo to, že sa
to vypíše napríklad k 1. máju a nestihnú to vyčerpať; opýtal sa, či máme nejakú predstavu
o tom, že kedy sa budú vyhlasovať, či na jeseň tohto roku, či na budúci rok, alebo ako to
bude,
Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že pri týchto osobitných dotáciách, ktoré tu navrhujeme, môžu byť súčasťou
rozpočtu, to znamená, že my už teraz vieme, resp. v priebehu roka vieme, ako sa vyvíjajú
tie výdavky za energie a koľko asi budú potrebovať na budúci rok; to znamená, že
september/október, keď budeme tvoriť rozpočet, tak vlastne tieto výdavky, ktoré teraz
máme ako jednotlivé podprogramy toho programu šport, tak teraz tam budú jednoducho
povedané, že to budú výdavky na dotácie pre športový klub, teda nie futbalový, hádzanú;
proste tam bude táto istá výška, ktorú máme teraz rozpočtovanú na energie, údržbu a tieto
ostatné výdavky, tak jednoducho sa nazvú dotáciou a budú schválené v rozpočte; to
znamená, že potom bude zmluva medzi klubom a mestom a tam bude uvedené to, ako sa
im to bude vyplácať, lebo mesto naďalej chce platiť tie faktúry a následne im to chce
refakturovať a v tejto výške poskytne dotáciu a my si to započítame, aby sa nestalo, že
dotáciu kluby obdržia a energie nebudú platiť,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že to je jasné, ale nejde mu len o tie osobitné dotácie, ale o všeobecné dotácie, či
máme dané, že dokedy sa tie súťaže alebo žiadosti o dotáciu budú podávať; vie, že teraz to
musí byť tak, že na dotácie sa určitá suma priradí a o tieto peniaze vlastne môžu súťažiť,
alebo si podávať žiadosti,
Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že to budú tie ostatné, lebo tieto budú účelovo viazané k týmto klubom; tie
ostatné pôjdu tým istým systémom, keď sa schváli rozpočet, tak vypíšeme výzvy, teraz
tam máme nejakých 5 000 Eur pre tie ostatné športové kluby a pre kultúru a viac menej
oni sa môžu uchádzať o tieto prostriedky a jednotlivé komisie rozhodnú/odporučia
a mestské zastupiteľstvo zase o tých konkrétnych uchádzačoch rozhodne; predpokladá sa,
že sa to udeje teraz do ďalšieho zastupiteľstva; my musíme v marci predschváliť rozpočet,
lebo toto je pre nás nové; od pol roka by sme na to nabehli, musíme vypočítať, koľko
prostriedkov budú potrebovať, zakomponujeme to do rozpočtu ako dotáciu a dáme to na
marcovom zastupiteľstve schváliť.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa o podmienkach poskytovania dotácií,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 2/2016 o podmienkach poskytovania dotácií
v predloženom znení.
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI
Do vystúpenia verejnosti sa neprihlásil žiadny občan.
C. HOSPODÁRENIE MESTA
1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2015 – materiál číslo C 1/1/2016
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu, že materiál bol predložený na prerokovanie v ekonomickej
komisii, ktorá ho zobrala na vedomie.
Diskusia:
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že nebude to priamo súvisieť s vývojom hospodárenia k 31. 12. 2015, ale teraz
sme boli svedkami, ako nám nefunguje mikrofón a celé rozvody, ktoré sú; chcel by
zároveň poukázať, že vo veľmi zlom technickom stave je ozvučenie, ktoré má k dispozícii
mestské kultúrne stredisko, nepríjemnosti boli s tým na Vianočných trhoch; koncert, ktorý
bol v kostole bol narušený práve tým, že mikrofóny nefungovali, množstvo prípravy
a výsledný efekt je potom zlý; ak sme tu zistili tiež, aký máme prebytok, chcel by mať
jeden poslanecký návrh, ale aj poprosiť o to, aby sme našli riešenie na to, aby sme
v 21. storočí mali také technické vybavenie ako mesto, ktoré by dôstojne mohlo
prezentovať techniku, ktorá je k dispozícii, pretože to, čo sa tu dnes predvádza proste nie
je dôstojné rokovanie mestského zastupiteľstva, že to nefunguje a lepíme to pomaly
leukoplastom a takisto aj technické zariadenie, ktoré ozvučenie má k dispozícii mestské
kultúrne stredisko je v havarijnom stave; riešili sme to, pripomienkovali na ostatnom
zasadnutí aj komisie kultúry a cestovného ruchu s požiadavkou, aby vedúci mestského
kultúrneho strediska o tejto otázke hovoril s vedením mesta a myslí si, že 2 000 Eur, alebo
koľko by to stálo, proste nepochová toto mesto; nemá to ako návrh, len ako prosbu na
riešenie, aby sme sa dôsledne prezentovali pred verejnosťou aj v tomto smere,
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Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že dlhodobo nebolo investované do techniky v tomto meste, lebo to sa netýka len
ozvučenia v kultúrnom stredisku a tu (na mestskom úrade), ale aj napríklad ozvučenia
v dome smútku, atď.; tam sa podarilo nejakými úpravami dôjsť k tomu, že to je aspoň
funkčné a nehovorí, že to je vo výbornej kondícii, ale aspoň funkčné; vlani sa nám
podarilo vymeniť ozvučenie v bábkovej sále zápočtom proti nájomnému, kde je
momentálne excelentné ozvučenie; teraz p. riaditeľ by tu mohol potvrdiť, že asi už pred
dvomi týždňami sme hovorili o tom, že pre tento rok sa ukazuje jedno veľmi dobré
riešenie, že by sme mohli nakúpiť ozvučenie aj pre kultúru a že by sme zakúpili ozvučenie
aj pre tú našu hudobnú kapelu z Denného centra seniorov č. 1, ktorí nás chodia
reprezentovať aj do zahraničia a potrebovali by nové ozvučenie; čiže na toto sme tento rok
pripravení; to, že v tejto sále to je, je pravda, tu treba zakúpiť niektoré nové časti; nevie, či
v tejto chvíli má až taký význam tu investovať, lebo tu sa zase pripravujeme na to, že ak
všetko dobre vyjde, mohli by sme trošku zrekonštruovať túto budovu (mestský úrad)
a potom súčasťou toho by mohla byť aj výmena techniky; okrem mikrofónu tu dnes nešiel
ani internet, proste to lepenie je presne také malé nakupovanie pre naše potiaže, ale
snažíme sa to riešiť; aj sa niečo podarilo a tento rok určite budeme riešiť kultúrnospoločenskú organizáciu a tú dôchodcovskú kapelu Duo seniors.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2015,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2015.
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Návrh na prijatie kontokorentného úveru - materiál číslo C 2/1/2016
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na prijatie kontokorentného úveru,
B. schvaľuje
1. prijatie kontokorentného úveru vo výške 410 000,- EUR,
2. ručenie za prijatie kontokorentného úveru blankozmenkou.
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Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2016 - materiál číslo C 3/1/2016
Predložila Bc. Margita Simighová, referent RPaVO
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh plánu verejného obstarávania na rok 2016,
B. schvaľuje
plán verejného obstarávania na rok 2016.
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
4. Návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 a na úpravu
výhľadu rozpočtu na roky 2017 a 2018 - materiál číslo C 4/1/2016
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča schváliť
túto úpravu rozpočtu s tým, že je malá korekcia v návrhu na uznesenie. Uviedla, že s úpravou
uznesenia sa ako predkladateľka stotožnila a je to v uznesení v časti C. berie na vedomie,
ktoré sa dopĺňa a bude znieť: „upravený výhľad rozpočtov na roky 2017 a 2018“.
Diskusia:
Ing. Marián Krištof
- myslí si, že prerokovali rozpočet na rok 2016 už predtým, toto bola naozaj zmena len
z toho titulu, čo p. prednostka povedala, bude hlasovať za tento zmenený rozpočet, len sa
chcel spýtať jednu vec, pri programe 13., podprogram 13.3 vo finančných operáciách je
položka 306 000 Eur, ktorá, nevie, či zabudol, ale chcel by túto položku rozanalyzovať,
keby mohli a potom položí druhú otázku,
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Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že vo finančných operáciách sú zohľadnené úvery, ktoré sme zobrali na tento rok,
tam bol zobratý preklenovací úver vo výške 250 000 Eur, ale rozpočtovaný bol vo výške
300 000 Eur, takže to je tá položka,
Ing. Marián Krištof
- uviedol, že reálne bude 250 000 Eur,
Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že áno, ale to sa nám vlastne vráti, my sme zobrali preklenovací úver tento rok,
na poslednú faktúru na domov dôchodcov sme išli refundáciou, to znamená, že sme ju
museli zaplatiť, zobrali sme si na ňu úver, na budúci rok dostaneme peniaze od platobnej
jednotky a tým sa to vykryje, reálne náklady na domov dôchodcov sú nejakých
700 000 Eur, čo je rozpočtované v kapitálových a v bežných výdavkoch,
Ing. Marián Krištof
- uviedol, že to je aj pre rok 2017, súhlasí, len chcel vedieť teda, že tá suma je svojim
spôsobom nadhodnotená,
Ing. Alena Kiácová
- uviedla, že nie, to je len zo spôsobu zúčtovania poslednej faktúry, ktorú sme museli tento
rok zaplatiť, zobrali sme si na ňu úver a tá splátka a vyrovnanie úveru je účtované alebo
rozpočtované vo finančných operáciách,
Ing. Marián Krištof
- uviedol, že to, čo chcel povedať k rozpočtu, je to, že keď vychádza z rozpočtu z roku
2009, kde sme naplánovali 290 000 Eur prebytok (ak sa dobre pamätá) a dosiahli sme
vyše 800 000 Eur, tak rozpočet na rok 2016 s nulovým hospodárením sa mu zdá málo
ambiciózny, alebo ani nevie ako to nazvať; predpokladá, že (aj na základe toho, že minulý
rok sme štyri alebo päťkrát menili rozpočet) rozpočet na rok 2016 sa bude meniť;
odporúča pre budúce obdobie, aby „smelo tavárišči“, takže troška pozitívne,
Ing. Jana Nitrayová
- uviedla, že táto úprava bola teraz len kvôli nájomným bytom, to, že rozpočet je nejakým
spôsobom podľa Vášho názoru konzervatívny, je možno aj o tom, že ešte stále nevieme,
aké výzvy vyjdú, o aké iné zdroje by sme mali šance sa uchádzať, takže je nastavený ako
je a určite tie úpravy rozpočtu, predpokladá správne, budú; je to naozaj o tom, že nevieme
o tých výzvach nič a nevieme ani s akými finančnými zdrojmi môžeme počítať, alebo čo
to bude mesto stáť.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej
organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 a úpravu výhľadu
rozpočtu na roky 2017 a 2018,
B. schvaľuje
1. úpravu rozpočtu mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 nasledovne:

37

Bežné príjmy:
Bežné výdavky:
Rozdiel:

13 300 629 EUR
12 676 310 EUR
624 319 EUR

Kapitálové príjmy:
Kapitálové výdavky:
Rozdiel:

1 064 000 EUR
1 073 519 EUR
-9 519 EUR

Príjmové finančné operácie:
Výdavkové finančné operácie:
Rozdiel:

660 000 EUR
1 274 800 EUR
- 614 800 EUR

Rozpočet na rok 2016 celkom:
Príjmy celkom:
Výdavky celkom:
Rozdiel celkom:

15 024 629 EUR
15 024 629 EUR
0 EUR

2. Rozpočet mesta Šaľa, rozpočtových organizácií a príspevkovej organizácie
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa na rok 2016 podľa hlavných ekonomických
kategórií nasledovne:
100 Daňové príjmy
200 Nedaňové príjmy
300 Granty a transfery
400 Príjmy z transakcií s fin. akt. a pas.
500 Prijaté úvery a návratné fin. výpomoci
600 Bežné výdavky
700 Kapitálové výdavky
800 Výdavky z transakcií s fin. akt. a pas.

8 087 500 EUR
1 929 130 EUR
4 347 999 EUR
660 000 EUR
0 EUR
12 676 310 EUR
1 073 519 EUR
1 274 800 EUR

C. berie na vedomie
upravený výhľad rozpočtov na roky 2017 a 2018.
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
1. MeT Šaľa s.r.o., Partizánska 20, Šaľa – žiadosť o zriadenie vecného bremena na
pozemkoch v k. ú. Šaľa - materiál číslo D 1/1/2016
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
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Predkladateľka upozornila na malú chybu v prílohe uznesenia, a to v geometrickom pláne
č. 28/2015, kde je potrebné vyškrtnúť parcelu číslo 3080/291 (riadok 2), zastavaná plocha
o výmere 306 m2, nakoľko sa parcela nenachádza na liste vlastníctva mesta.
Ďalej uviedla, že ekonomická komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť zriadenie
vecného bremena.
Diskusia:
Ing. Vladimír Vicena
- opýtal sa, či zriaďovanie vecného bremena má nejaký zmysel, či tam má spoločnosť
MeT Šaľa s.r.o. plán niečo robiť, alebo to robíme len preto, aby sa učinilo zadosť
nejakému stavu, ktorý teraz prevláda, že tam nemajú tie vecné bremená, že si ich idú
zriadiť; pýta sa na to preto, lebo teraz, keď napadne sneh, tak každý jeden teplovod je
krásne viditeľný; s nádejou čítal tú požiadavku na zriadenie vecného bremena v tom
zmysle, že sa MeT Šaľa, s.r.o. chystá zrekonštruovať tie rozvody tepla, ktoré sú ohromne
efektívne, pretože rozmrazujú polovicu sídliska, aspoň tam vo Veči, nevie ako to je v Šali;
takže otázka znie, že či MeT Šaľa s.r.o. plánuje rekonštruovať tieto rozvody a či preto si
zriaďujú vecné bremeno,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že to vystihol presne, aj kvôli tomuto to je, lebo bola na jednom stretnutí, kde
práve bolo riešené stavebné povolenie k týmto rozvodom, okolo CK 34 budú všetky
rozvody, čakajú na výzvu, takže sa pripravuje stavebné povolenie; čo sa týka týchto
rozvodov, vlastne je to uloženie, vecné bremeno vzniklo zo zákona č. 657/2004 Z.z., ale
nie je to zapísané na liste vlastníctva a je to lepšie, keď to tam figuruje, z toho dôvodu
požiadala naša spoločnosť, aby to tam bolo.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch v katastrálnom území Šaľa,
B. schvaľuje
podľa § 13 ods. 2 písm. c) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa zriadenie vecného
bremena spočívajúceho v uložení a vedení rozvodu tepla na pozemkoch v katastrálnom
území Šaľa, vo vlastníctve mesta Šaľa, v zmysle prílohy č. 1 tohto uznesenia, v rozsahu
geometrických plánov vyhotovených Viktorom Mesárošom, a to č. 24/2015, overeného
Okresným úradom v Šali, katastrálnym odborom, pod číslom 302/2015 dňa
16. septembra 2015; č. 26/2015, overeného Okresným úradom v Šali, katastrálnym
odborom, pod číslom 355/2015 dňa 19. októbra 2015 a č. 28/2015, overeného Okresným
úradom v Šali, katastrálnym odborom, pod číslom 408/2015 dňa 9. novembra 2015,
v prospech oprávneného MeT Šaľa s.r.o., Partizánska 20, Šaľa, bezodplatne.
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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2. Ing. Marcel Hadnaď a Monika Hadnaďová, Cukrovarská 733/44, Sereď – žiadosť
o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 4/1/2016
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.
Diskusia:
Mgr. Július Morávek – poslanecký návrh
- opýtal sa, čo bude s nedoplatkom za rok 2015 vo výške 778, 03 Eur a v spätosti s tým
dáva poslanecký návrh doplniť uznesenie o text „schvaľuje pod podmienkou úhrady
nedoplatku za daň z nehnuteľnosti za rok 2015“, 2014 uhradil z materiálu, 2015 nevie,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že rok 2013 uhradil, ospravedlňuje sa, doplnila, že 26. 01. 2016 uhradili aj ten
nedoplatok 778,03 Eur, zabudla to povedať; bol to aj záver ekonomickej komisie, že
s tým, že žiadatelia uhradia všetky nedoplatky voči mestu; je to tak, nemajú toho času
nedoplatok voči mestu,
Mgr. Július Morávek
- uviedol, že tak potom odvoláva poslanecký návrh, lebo toto tam napísané nie je, preto sa
pýta,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že nie je, lebo to bolo 26. 01. 2016,
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka
- opýtal sa, že to znamená, že ak by nežiadali o prenájom parkoviska, neuhradili by rok
2013 a ani rok 2014,
Ing. Božena Tóthová
- uviedla, že tak to ekonomické oddelenie vymáha,
- ďalej uviedla, že ale tým, že si podali žiadosť, tak sme ich upozornili, že pokiaľ nebudú
mať vyrovnané tieto pozdĺžnosti voči mestu, tak žiadosť nebude predložená.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
zmien ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vybudovaní parkoviska pre
verejnosť pri prevádzke obchodu a služieb; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa
13. januára 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,

40

v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 3080/232, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 27 m2 a časť parcely číslo 3080/236, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 2 m2, spolu o výmere 29 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t.j. v celkovej cene
19,23 Eur/rok, pre Ing. Marcela Hadnaďa a Moniku Hadnaďovú, Cukrovarská 733/44,
Sereď, na dobu neurčitú.
Prezentácia: 17
Za:
16
Proti:
1
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
3. 2KK s.r.o., so sídlom Hollého 9, 927 05 Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 5/1/2016
Predložila Ing. Božena Tóthová, vedúca OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča
mestskému zastupiteľstvu schváliť prenájom pozemku.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci vo vzájomnej dohode
odstupujúceho nájomcu a žiadateľa na užívanie pozemku; zámer prenájmu pozemku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke
mesta dňa 13. januára 2016,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 1,
v registri C katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 890/1, ostatné plochy o výmere
21 m2, za celú plochu v cene 500,00 Eur/rok, na ktorom je umiestnený stánok drobného
predaja a letná terasa na Hlavnej ulici v Šali, pre spoločnosť 2KK s.r.o., so sídlom
Hollého 9, 927 05 Šaľa, IČO: 48 252 042, na dobu neurčitú.
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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E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI
1. Zánik členstva v komisiách mestského zastupiteľstva - materiál číslo E 1/1/2016
Predložila Ing. Bc. Ľuba Boháčová, vedúca OOaS
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zánik členstva v komisiách mestského zastupiteľstva,
B. berie na vedomie
zánik členstva v komisii z radov členov – neposlancov:
- Ladislava Jaroša ml. – v komisii kultúry a cestovného ruchu,
- Dominiky Grédiovej – v komisii ekonomickej,
C. navrhuje
zvoliť nového člena komisie kultúry a cestovného ruchu
T: zasadnutie mestského zastupiteľstva 17. 03. 2016
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI
1. Kúpna zmluva č. Z201534434_Z zo dňa 12.11.2015 – na rozšírenie existujúceho
kamerového systému v rámci projektu Prevencia kriminality v Šali – zvyšovanie
bezpečnosti mesta - materiál číslo F 1/1/2016
Predložil Mgr. Peter Krokavec, náčelník MSP
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Marek Molnár
- opýtal sa, že keď to chcú rozšíriť, či je myslené aj na Pribinovo námestie,
Mgr. Peter Krokavec
- uviedol, že momentálne pôjdu kamery, je tam napísané, najbližšie je tam kruhová
križovatka, takže v ďalšej etape áno, už tam ide to Pribinovo námestie, aj ten park je tam
podchytený, tento rok sme to dávali do projektu; momentálne toto bolo oddiskutované aj
s Policajným zborom, potrebovali sme vykryť tú kruhovú križovatku, tak isto aj vstupy do
mesta, aj výstupy z mesta kvôli bezpečnosti,
Marek Molnár
- opýtal sa, že do budúcnosti sa teda plánuje,
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Mgr. Peter Krokavec
- uviedol, že áno, už je tam zakreslená v novom projekte,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že už podávame novú žiadosť.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Kúpnu zmluvu č. Z201534434_Z zo dňa 12.11.2015 na rozšírenie existujúceho
kamerového systému v rámci projektu Prevencia kriminality v Šali – zvyšovanie
bezpečnosti mesta,
B. berie na vedomie
Kúpnu zmluvu č. Z201534434_Z zo dňa 12.11.2015 uzatvorenú podľa § 409 a nasl.
Obchodného zákonníka – zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien.
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
2. Informácia o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve s budúcou organizáciou
zodpovednosti výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov - materiál číslo F 2/1/2016
Predložila Ing. Edita Haládiková, referent ŽP OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, že keď tomu rozumel, tak my, keď spravíme s touto firmou, ktorá bude
oprávnená na to, aby odkupovala alebo proste sa zúčastňovala na financovaní tohto
separovaného odpadu, čo z toho bude mať mesto a čo z toho budú mať obyvatelia,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že úplne sa mení filozofia separovaného zberu; táto spoločnosť má zo zákona
povinnosť zvýšiť, aj čo sa týka osvety propagovanie separovania, a vlastne bude mať
záujem na tom, aby sa čo najviac vyseparovalo tých komodít, pretože musia sa plniť
limity, ktoré sú stanovené zákonom a tie limity prostredníctvom obcí musia plniť tí
výrobcovia vyhradených výrobkov; takže oni budú tlačiť na to, aby sa to separovanie
zvyšovalo; je to nástroj na zvýšenie produktivity triedeného zberu (keď to má
jednoduchšie povedať),
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že teraz nevie, ale predstavuje si to tak, že on keď sa toho bude zúčastňovať ako
firma, tak spraví všetko preto, aby ten odpad bol separovaný; napríklad v tých rodinných
domoch, už tam začne separáciu s tým, že bude nádoba na biologický odpad, na papier,
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sklo, atď., čo sa bežne separuje a potom tie ostatné veci; že či oni sú ochotní zabezpečiť
tie kontajnery pre tie rodinné domy alebo vôbec pre mesto, aby sa to triedilo,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že biologický odpad je z tohto vyňatý, tu sa uzatvára zmluva len na obaly, to
znamená papier, plasty, sklo, tetrapaky a kovy,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že to všetko sa dá recyklovať, nakoniec aj biologický sa dá,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že o týchto piatich komoditách hovoríme; aj nádoba ako taká je v podstate
predmetom tejto zmluvy, pretože tú nádobu a nákup nádoby prefinancuje táto spoločnosť;
záleží na tom, ako sa nastaví potom verejné obstarávanie a aj keď sa bude pripravovať
nové verejné obstarávanie, tak pri nastavovaní podmienok budú prítomní aj zástupcovia
tejto spoločnosti,
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, že čo oni budú mať spoločného s tým, kto bude likvidovať ten odpad,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že s tým nič, ale s tým, ako sa to bude robiť, tak my si povieme svoje podmienky
a oni nám potom pomôžu nastaviť ten systém,
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa, či občan bude mať potom lacnejší poplatok za odpad,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že občan potom za separovanie nebude platiť nič; teraz v tom poplatku bola
doteraz zohľadnená aj suma za separovanie odpadu a v podstate, ak preberajú toto celé
financovanie, tak kompletne celý triedený zber pôjde na náklady tej organizácie
zodpovednosti výrobcov,
MUDr. Jozef Grell
- opýtal sa , že má tomu rozumieť tak, že to, čo bude separované, odnesené, za to nebude
občan nič platiť,
Ing. Edita Haládiková
- odpovedala, že áno,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že ale tú sedemdesiatlitrovú nádobu, ktorú mu budete vyprázdňovať raz
týždenne, aj tak tak isto bude platiť, ako doteraz,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že tak určite áno; zmesový komunálny odpad áno,
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MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že čiže fakticky z toho nebude mať nič; aj tak mu to raz týždenne vynášajú, či to
dáva dokopy, alebo nedáva dokopy a teraz to bude triediť, to zoberú, čo vytriedi a toto tak
isto ... (nedokončená veta),
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že nevie, ako myslí, že nebude mať z toho nič; či tak, že bude mať tú nádobu pri
... (nedokončená veta), alebo bude platiť menej,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že nebude lacnejší, už to teraz pochopil,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že nie je to tak, ako hovorí, pretože, keď sa bude viac triediť, tak toho zmesového
odpadu by malo byť zákonite menej,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že tomu rozumie, ale neplatí súkromník podľa toho, koľko mu odnesú; platí za
ten smetiak, ktorý tam má pristavený, nikto nevie, či je toho polovička, alebo plné, alebo
je to kopcom, to nikto nemeria a má obavy, že sa nemeria ani to, čo odvážajú tie firmy;
meria sa to, to vie, lebo vieme, ako sa to robilo,
Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že nevie, na čo naráža, asi by to mal vysvetliť, pretože poplatok sa vyrátava
z váhy,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že poplatok sa vyráta nie z váhy, ale poplatok sa vyrátava v súčasnosti za
smetiak,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že hovorí o dvoch rôznych obdobiach; hovorí o tom, že, keď Ti vyvezú každý
týždeň, tak platíš rovnako; p. Ing. Haládiková hovorí o tom, že na konci roka poplatky za
smeti sa vypočítajú z toho, koľko odpadu uložíme a z toho sa vypočítava cena za smeti
pre všetkých; čiže ak mu vyvezú pol nádoby, uložíme menej, tak toto sa odrazí na
poplatku aj pre Teba,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že toto chcel počuť,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že nie je to od jednej domácnosti, ale všeobecne od množstva odpadu v tomto
meste,
MUDr. Jozef Grell
- uviedol, že to mu je jasné, že z jedného neviete merať, to je logické,
- opýtal sa, odkedy to bude fungovať,
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Ing. Edita Haládiková
- uviedla, že od 01. 07. 2016 by to malo začať fungovať; to financovanie celkom určite, ale
ten nábeh bude taký, ako keď všetko nové nabieha, takže teraz to naozaj nevie povedať,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že je to zo zákona, takže my nemáme na výber,
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka
- uviedol, že osobne sa domnieva, že nikto nič neušetrí, teda občan určite neušetrí, pretože
tým, že tá povinnosť za tú separáciu je za toho, kto vyrába alebo kto dovezie, ale je to
teraz full povinnosť; keď to začne, tam vzniká riziko, že prenesú si úplne všetky náklady
do cien výrobkov, služieb atď.; čiže prvé zaplatí občan tam a potom zase menej na konci
roka, to je zase o tej osvete, kto separuje, separuje aj teraz a nepozerá sa, či platí
dvadsaťdeväť alebo dvadsaťosem alebo tridsať, ale naozaj to môže chytiť, pohádzať do
jednej kopy, niekde sa to potom odseparuje, pretože to už ten výrobca, dovozca potom
musel už dopredu zaplatiť; v tom je to výhodné, že ten bič padol hneď na tých prvotných,
ktorí nemôžu za to, že to ľudia hádžu do jednej kopy, to je len na tých ľuďoch; v tejto
chvíli je to v takejto fáze, nie je to úplne to najšťastnejšie, pre štát je to elegantné riešenie;
na záver, my môžeme mať menej zmesového, viac separovaného, lebo tá firma to už má
zaplatené a oni to tam odseparujú, ale my sme si kúpili pet fľašu za korunu a tým, že sa to
platí už dopredu a všetko možné možno bude stáť korunu desať; to ešte nikto nevie,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve s budúcou organizáciou zodpovednosti
výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
B. berie na vedomie
informáciu o uzavretí zmluvy o budúcej zmluve s budúcou organizáciou zodpovednosti
výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
Ing. Edita Haládiková
- na záver doplnila, že Ing. Podlesná doniesla nejaké informačné materiály o spoločnosti, sú
tu k dispozícii, kto by mal záujem.
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H. RÔZNE
1. Návrh na ukončenie členstva v združení „Únia miest Slovenska“ - materiál číslo
H 1/1/2016
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že členom tejto únie, ktorá združuje slovenské mestá, nie všetky, ale aktívne
zhruba štyridsať miest, sme od roku 2003, kde schválilo mestské zastupiteľstvo, že od
1. novembra 2004 budeme uhrádzať aj členské; toto členstvo zdedil po jeho predchodcovi
a keďže sme boli vraj zakladajúcim členom takejto únie niekedy dávno, aspoň tak mu to
bolo vysvetlené, tak dokonca aj zdedil aj miesto v prezídiu tejto únie; povie svoj osobný
pocit, že jednoducho nemá pocit, že tieto peniaze, ktoré dávame ako členské, sú
zmysluplne využité; za posledný čas sa stretol a teraz je to aj predmetom rôznych diskusií,
že prečo vlastne chceme vystúpiť, čo je dôvod na vystúpenie; on by sa opýtal, čo je dôvod
na zotrvanie; ak za niečo platíme a platí sa tam členské, sme členom Združenia miest
a obcí Slovenska a sme členom aj únie, tak malo by byť, že si niečo kupujeme, či to je
nejaký servis alebo to členstvo, že má zmysel, že niečo docieľujeme; podľa neho je otázka
na mieste, prečo sme tam; keby sme sa ho opýtali, tak nám nevie odpovedať, lebo bol na
niekoľkých zasadnutiach; síce ho hojne zásobuje táto únia poštou, lebo keby nám vytlačil
všetko, čo mu prišlo z Únie miest Slovenska, tak nám garantuje, že každý odchádza
so stodesať kilovým balíkom papiera; to je neskutočné, ako oni distribuujú materiály, ale
výstup z toho reálne použiteľný pre tieto mestá (nehovorí o vzťahu k štátnym orgánom, že
sa vyjadrujeme, lebo toto nevie, akú má váhu pri rozhodovaní štátnych orgánov), ale
reálny výstup pre nás ako pre mesto z toho on pokladá jednoducho za zanedbateľný, nevie
dôjsť k niečomu inému; má pocit, že to slúži k niečomu inému než k tomu, aby my sme
z toho mali nejaký plus komfort, alebo niečo; toto je dôvod, prečo on osobne prehodnotil
toto členstvo; keďže nikto z Vás sa nikdy nezúčastnil takéhoto zasadnutia, kto bude mať
záujem, prepošle mu všetky maily za rok 2015, ktoré obdržal, ale ak mu z toho niekto
zhrnie správu v piatich bodoch, že čo bolo zmyslom tohto členstva, tak naozaj mu
zatlieska; on netuší, zdedil to, zúčastnil sa v pevnej viere, že niečo z toho budeme mať pre
mesto, že sa stretne možno s kolegami, ktorí majú rovnaké názory, ešte ani to sa tam
proste ... (nedokončená veta); kladie si opačnú otázku, nie, že prečo chceme vystúpiť, ale
prečo sme tam členom a z tohto dospel k tomu, že toto členstvo nie je pre nás potrebné,
ako pre mesto, môžeme tých 3 000 Eur použiť na niečo úplne iné; sme členom Združenia
miest a obcí Slovenska, nie žeby si práve túto organizáciu z nejakého titulu vybral pre
fandenie, ale každopádne zastupuje takmer všetky mestá Slovenska na rozdiel od únie,
ktorá zastupuje štyridsať miest, tak v Združení miest a obcí Slovenska sú všetky mestá
a obce a má samostatnú sekciu pre mestá a obce; má pocit, že je zmysluplnejšie, ak už
máme byť členom nejakého takéhoto združenia, tak z toho Združenia miest a obcí
Slovenska nám príde sem tam aspoň nejaký manuál, ktorý má zmysel aj pre Vás, pre
poslancov, nakoniec pri nástupe do funkcie ste pravdepodobne dostali takýto materiál,
ktorý distribuovalo združenie miest a obcí, že aspoň nejaký význam má toto pre nás; pri
najlepšej vôli, sú to slušní ľudia, fajn všetko, ale pre nás to nemá žiadny význam za
3 000 Eur; toto je dôvod, prečo predkladá návrh na vystúpenie,
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Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- opýtal sa, či sa radil s nejakými inými predstaviteľmi miest na túto tému, kto má podobný
úmysel, lebo on povie za seba, je mu to úplne cudzie, keby nespomenul Združenie miest
a obcí Slovenska, tak si myslí, že sme len v tomto a nebuďme ani v tomto, len či sa radil
s niekým, kto má podobný názor alebo nejakú konzultáciu,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že rozprával sa o tom s viacerými; Sereď nie je členom únie miest, nevie, z akého
dôvodu, ale myslí si, že nie sú členom v tejto chvíli; napríklad Galanta tak isto vystúpila
a je mu jedno, čo sa v Galante deje, alebo nedeje, v tomto sme došli s primátorom
k názorovej zhode, čo tiež vyhodnotil, že proste nebudú platiť členské niekam, čo pre nich
nemá žiadny výstup, nič,
Ing. Peter Andráši
- uviedol, že čiže je takáto názorová zhoda, niekde možno niektorí vôbec nie sú, niektorí
odchádzajú,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že už vlani vystúpilo asi päť členov, lebo o tom informoval generálny sekretár
p. Minarovič na začiatku, keď tam prišiel na prvé zasadnutie, tak povedal, že po vlaňajšku
im päť členov vystúpilo; nečuduje sa, v dobrom to hovorí, on je inteligentný chlap, ale
toto je priestor len pre jeho zamestnávanie, na ničom inom nefunguje táto únia; hovoril aj
s inými, ktorí buď nie sú členovia, alebo tiež povedali, že tiež nevidia v tom zmysel a to
členské je príliš vysoké na to, aby sa zúčastňovali niečoho, čo pre nich nemá výstupy,
- ďalej uviedol, že p. poslankyni (Lackovej) veľmi rád prepošle zajtra všetky maily za
posledné dva mesiace, zahltil by jej mailovú schránku, prepošle jej preto len závery, aby
sa oboznámila s tým, že ... (nedokončená veta), no nevie, podľa neho je toto zbytočné pre
nás.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh na ukončenie členstva v združení „Únia miest Slovenska“,
B. schvaľuje
ukončenie členstva mesta Šaľa v združení „Únia miest Slovenska“ – vystúpením
z členstva.
Prezentácia: 17
Za:
16
Proti:
1
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že ako mesto sme sa zapojili do projektu LIDL-u; sme v skupine na to, aby sme
si mohli vyklikať žiadosť na dotáciu LIDL-u na postavenie jedného detského ihriska; na
Slovensku sa postaví desať takýchto ihrísk, sme v kategórii miest od 21 000 do 28 900
obyvateľov; v súčasnosti sme obsadili 3. miesto; táto aktivita mu je blízka, lebo
neskutočne spojila Šaľu; všetkým odporúča, aby sa nejakým spôsobom tohto zúčastnili;
máme na dosah to, aby sme v tejto kategórii úplne zvíťazili; všetky informácie získate na
webovej stránke mesta Šaľa, alebo na facebookovej stránke mesta.
ČASŤ IV.
UKONČENIE
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2016.
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní.

Overovatelia zápisnice:
Ing. Róbert Andráši
RSDr. Peter Gomboš

Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Zapisovateľky:
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
Bc. Veronika Jarošová
Šaľa 18. februára 2016
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