
ZÁPISNICA 
z 1. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali, 

ktoré sa uskutočnilo 1. februára 2018 
 
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 19 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať 
a uznášať sa. 
 
Ospravedlnený: Ing. Vladimír Vicena 
Neskorší príchod nenahlásil žiadny z poslancov.  
 
Návrh na úpravu programu zasadnutia: 
 
Miroslav Gera 
navrhol stiahnuť z programu rokovania: 
- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 5/1/2018 – Návrh spôsobu nakladania  

s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť  
o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., Šafárikova 429, 924 01  Galanta, 
 

- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 6/1/2018 – Návrh spôsobu nakladania  
s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť 
o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 
Galanta (parcela č. 1038/68), 

 
- z časti D. Majetkové záležitosti materiál číslo D 7/1/2018 – Návrh spôsobu nakladania  

s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť 
o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 
Galanta (parcela č. 1038/54, 1038/56). 

 
Hlasovanie o úprave programu: 
- stiahnuť z programu rokovania materiály D 5/1/2018, D 6/1/2018, D 7/1/2018. 
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Prezentácia: 17 
Za:    6 
Proti:    6 
Zdržal sa:   5 
Hlasovanie neplatné z dôvodu zmätočného hlasovania.   
 
Opakované hlasovanie o úprave programu (stiahnuť z programu rokovania materiály  
D 5/1/2018, D 6/1/2018, D 7/1/2018): 
Prezentácia: 20 
Za:    5 
Proti:  10 
Zdržal sa:   5 
Úprava programu zasadnutia nebola schválená.  
 
Hlasovanie o návrhu programu ako celku: 
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   s c h v á l i l o   a rokovalo podľa nasledovného programu: 
 
Časť I. 
 
1. Otvorenie – voľba návrhovej komisie, určenie pracovného predsedníctva, overovateľov 

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

1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2017 - materiál číslo 
A 1/1/2018  
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/1/2018 
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ  

3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2017 - materiál 
číslo A 3/1/2018  
predkladá Mgr. Margita Simighová, referent RPaVO  
 

B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení 
Nie sú predmetom rokovania. 

 
C. Hospodárenie mesta 

1. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2018 - materiál číslo C 1/1/2018  
predkladá Mgr. Margita Simighová, referent RPaVO  
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D. Majetkové záležitosti 
1. Ján Iľaščík, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

2. Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve 
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

3. Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prenájom pozemku vo 
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta 
Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Július Benkő, Okružná 1024/2, Šaľa - 
materiál číslo D 4/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., 
Šafárikova 429, 924 01  Galanta - materiál číslo D 5/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, 
s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/68) - materiál číslo D 6/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, 
s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/54, 1038/56) - materiál číslo  
D 7/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

8. Ing. Mário Marko, Okružná 5, 927 01 Šaľa – žiadosť o odpustenie zvyšnej časti 
poplatkov z omeškania - materiál číslo D 8/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

9. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do 
priemyselného areálu“ od jednotlivých vlastníkov - materiál číslo D 9/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

10. GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda – žiadosť  
o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta v prospech 
Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - materiál číslo  
D 10/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

11. Návrh podmienok na dopredaj bytov v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 
1948 vo vchodoch 17, 19 a 21, na pozemku parcela KN C číslo 3080/40-42 v k.ú. Šaľa 
- materiál číslo D 11/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

12. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu  
1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a  podielom na spoločných častiach 
a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod 
číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 
3080/36, 37, 38, 39 v k. ú. Šaľa“ - materiál číslo D 12/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
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E. Personálne záležitosti 
Nie sú predmetom rokovania. 
 

F. Právne záležitosti 
1. Zmluva o dielo č. 519/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia 4 dráh na kolkárni,  

ul. Horná 28, 927 01 Šaľa“ - materiál číslo F 1/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

2. Zmluva o dielo č. 573/2017 na realizáciu diela „Výmena okien a dverí obytného domu 
na V. Šrobára 572/9, 11 v Šali“ - materiál číslo F 2/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

3. Zmluva o dielo č. 690/2017 na realizáciu diela „Vymaľovanie stropnej krytiny 
v športovej hale v Šali“ - materiál číslo F 3/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

4. Zmluva o dielo č. 696/2017 na realizáciu diela „Stavebné úpravy športovej haly – 
strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“ - materiál číslo F 4/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

5. Zmluva č. 877/2017 o poskytnutí plnenia v oblasti energetickej úspory  
č. Z-S-2017-000168-00 - materiál číslo F 5/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

6. Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora  
č. 457/2017 na realizáciu zákazky s názvom „Mobilné telekomunikačné služby“ - 
materiál číslo F 6/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

7. Informácia o Rámcovej dohode o poskytnutí poisťovacích služieb, ktorej predmetom je 
poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za 
škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - materiál číslo F 7/1/2018 
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 

 
G. Vystúpenia verejnosti 
 
H. Rôzne 

1. Návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky na vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ P. Pázmánya 
s vyučovacím jazykom maďarským – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda zo siete škôl 
a školských zariadení - materiál číslo H 1/1/2018 
predkladá Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ   

 
Časť IV. Ukončenie 
 
Voľba návrhovej komisie 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na zloženie návrhovej komisie nasledovne: 
predseda: Róbert Tölgyesi 
členovia: Ing. Michael Angelov, Ing. Marián Krištof 
Hlasovanie:  
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
MsZ   s c h v á l i l o   návrhovú komisiu v navrhnutom zložení. 
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Určenie pracovného predsedníctva  
- primátor mesta 
- zástupca primátora mesta  
- predseda návrhovej komisie 
- prednostka mestského úradu  
- hlavná kontrolórka mesta  

 
Určenie overovateľov zápisnice 
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh  
na overovateľov zápisnice nasledovne: Ing. Tibor Baran a Miloš Rehák.   
Hlasovanie: 
Prezentácia: 18 
Za:  16 
Proti:    0 
Zdržal sa:   2 
MsZ   s c h v á l i l o   overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení. 
 
Určenie zapisovateliek 
Za zapisovateľky 1. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
a Bc. Veronika Jarošová.  
 

 
ČASŤ II. 

INTERPELÁCIE POSLANCOV 
 

Písomné interpelácie podali poslanci: Ing. Gabriela Lacková, Ing. Peter Jaroš, Marek Molnár.  
 
Ústnu interpeláciu podali poslanci: 
 
Mgr. Július Morávek   
- uviedol, že by chcel reagovať na odpoveď na jeho interpeláciu, ktorú dostal  

6. októbra 2017, pokiaľ sa týka opravy chodníka pri materskej škole 8. mája; v odpovedi 
mestského úradu bol daný prísľub, že oprava sa urobí aj vyasfaltovaním dier na chodníku, 
dodnes to nie je urobené, iba časť betonáže bola urobená a kúsok vyložené dlaždicami; ten 
chýbajúci asfalt, tam sa deti, dospelí, kočíky, proste všetci trápia už celé mesiace, napriek 
prísľubu sa v tom neurobilo nič, 

- ďalej uviedol, že v tej istej odpovedi na opravu kríža (v cintoríne) z 18. storočia dostal 
ubezpečenie, že v mesiaci november sa uskutoční rokovanie s akademickým sochárom  
p. Mézešom z Komárna, nevie, či bolo; a ďalej, že boli oslovení miestni podnikatelia 
vzhľadom na opravu toho kríža; nemá o tom informáciu, že či bude alebo nie, pretože 
v rozpočte máme schválených 3 500 Eur na opravu kultúrnych pamiatok a ono sa to 
z mesiaca na mesiac celý ten kríž v cintoríne posúva, 

- ďalej uviedol, že bola schválená pamiatkovým úradom bývalá časť trafostanice elektrárne 
na Kráľovskej ulici ako technická kultúrna pamiatka; majiteľom nie je mesto, ale súkromná 
osoba, je tam umiestnená reklama istej realitnej kancelárie v Šali; navrhoval by, aby mesto 
vstúpilo do rokovania s majiteľom na odstránení tejto reklamnej tabule; ďalej je potrebné 
označiť túto časť trafostanice ako kultúrna pamiatka a naviac v tej kultúrnej pamiatke už 
teraz býva jeden bezdomovec, vieme kto, nechce hovoriť meno, je potrebné toto riešiť, aby 
tam proste nebýval; nevie, či má súhlas od majiteľa, alebo nemá, ale nie je to dôstojné, aby 
to prostredie, ktoré je tam dnes, má byť kultúrnou pamiatkou, bolo také, aké je; opýtal sa, 
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či by nebolo možné rokovať s majiteľom trafostanice aj časti pozemku, že by mesto malo 
možnosť eventuálne odkúpiť, alebo zobrať do prenájmu túto kultúrnu pamiatku a spolu sa 
o to starať, pretože to okolie zatiaľ vyzerá všelijako, len nie na kultúrnu pamiatku, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- požiadal p. Políčeka, aby sa vyjadril k prvej otázke,  
 
Miroslav Políček 
- uviedol k interpelácii, na ktorú odpovedal, robili sme vtedy ten chodník, spravilo sa  

napojenie, aby to bolo plynulé, aby to bolo bez výškových nerovností, ale v tom období, 
keď sme sa bavili o tom asfaltovaní, už začalo byť naozaj zlé počasie, tie výtlky, keby to 
spravíme vtedy, tak to vypadáva, lebo robili sme len havarijné výtlky a to, čo povypadávalo, 
to, čo sa aj robí, tak tá životnosť tam je len niekoľko mesiacov; keď to máme spraviť, tak 
nech to vydrží troška dlhšie, ako pár mesiacov, takže by to chcel robiť dajme tomu aj 
komplexnejšie a tí ľudia sa nepotkýnajú mesiace, ale to sú už pomaly desaťročia tam na 
tom chodníku,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- opýtal sa, či to je zaradené v pláne opráv,  
 
Miroslav Políček 
- uviedol, že hneď, ako nám nebudú klesať teploty pod 10 – 15 stupňov, tak si myslí, že 

v marci už bude krásne počasie, je to medzi najbližšími opravami; to, čo sa dalo spraviť 
z tej zámkovej dlažby, to napojenie, to sme vtedy spravili; čo sa dalo, vlastne všetko sa tam 
spravilo, už je tam len pár tých dier by povedal,   

 
Mgr. Jozef Belický 
- zopakoval ešte raz otázku, či to bude zaradené v pláne opráv na tento rok, 
 
Miroslav Políček 
- uviedol, že presne tak,  
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že p. Políček sľúbil, že keď skončí Cintorínska, prídu a urobia to; opýtal sa, kedy 

končila Cintorínska,  
 
Miroslav Políček 
- uviedol, že od Cintorínskej sme mali toľko veľa roboty, sústavne mal .. (nedokončená veta),  
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že to je na jednu hodinu práce, 
 
Miroslav Políček 
- uviedol, že nie je to na jednu hodinu,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že k tým majetkovým záležitostiam by požiadal p. Kopiaryho, nakoľko nie je 

prítomná p. vedúca oddelenia,  
 
 



7 
 

Mgr. Miloš Kopiary 
- uviedol, že ohľadom kríža na cintoríne vo Veči ..,   
 
Mgr. Július Morávek 
- uviedol, že nie vo Veči, ale v Šali,  
 
Mgr. Miloš Kopiary   
- opravil sa, že v Šali, rokovali s týmto p. architektom, lenže nakoľko minulý rok sa nám 

vyjadril, že v roku 2017 už to nestihne, vzhľadom na pracovnú vyťaženosť, realizovať 
opravu v Šali, tak sme presunuli ďalšie rokovania na tento rok, ale intenzívne s ním 
komunikujeme a plánujeme to v tomto roku nejakým spôsobom zrealizovať,     

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že to je všetko, lebo k tomu zvyšnému, tá kultúrna pamiatka, ktorá bola vyhlásená 

kultúrnou pamiatkou, to je to torzo, zvyšok mlyna, ktorý tu stál; je tam dosť problematická 
komunikácia s majiteľom, ktorý za jedno sa presťahoval do Prahy a za druhé sme s ním ešte 
stále v súdnom spore, tak dosť problematicky komunikujeme, ale myslí si, že niet dôvod, 
prečo by sme sa na neho neobrátili s takou žiadosťou, aby ju uviedol, keďže už je priznaná 
ako kultúrna pamiatka, aby ju uviedol do stavu nejakého dôstojného, že odstráni tú 
reklamnú tabuľu a tiež možno nájsť nejaký spôsob, kde by sme sa aj mohli podieľať na tom, 
aby sme ju trochu zvonku možno opravili; čo sa týka toho bezdomovca, on tam býva už 
dosť dlhé obdobie, je vylúčené, aby to bolo bez vedomia majiteľa, pretože to netrvá ani 
mesiac, ani týždeň, už to je, myslí si, dva, alebo tri roky, čo ho tam vídavame, ale máme 
dosť malý priestor na to, aby sme s tým niečo urobili, vyzveme ho, aby zjednal nápravu,  

 
 
Ing. Peter Andráši   
- uviedol, že častokrát na spojnici medzi kruhovým objazdom od Olympie až k policajtom 

celá vetva nesvieti, nevie, či to je to nejaká často technická porucha, alebo nevie, či to má 
nejaký súvis s tými stavebnými prácami na Kráľovskej; v každom prípade tým, že sa tam 
veľa ľudí prechádza, hlavne večer, to býva docela ošemetné častokrát; to isté by aj (nie je 
to taká častosť) na ul. Komenského vypadne celá ulica na začiatku, teda asi je to iná vetva, 
tam to svieti; samozrejme na to nepotrebuje odpoveď, len konštatuje,  

- ďalej uviedol, že nesleduje mestskú stránku, či sa tam vydávajú rozhodnutia o vypiľovaní 
a nevypiľovaní, možno aj pre tie mladšie ročníky, lebo aj tie sa pýtajú, možno by tam mohol 
byť nejaký drobný oznam, z akého dôvodu, lebo tí ľudia naháňajú, prečo sa taká storočná 
a hentaká lipa vypílila; ono to samozrejme, hovoril o tom aj s p. Braníkovou, určite má 
svoje dôvody, nikto nevypíli len tak strom, si myslí, možno by taká informácia postačila, 
ale možno tam je, netuší, len hovorí, 

- ďalej uviedol, že už to kedysi apeloval, že by mesto mohlo porozmýšľať o v podstate 
nejakom technickom zariadení, ktoré by meralo rýchlosť na niektorých ťahoch, ale aj 
uliciach; nevie, či sú dostupné trebárs aj prenosné tieto veci, že popri trebárs rekonštrukcii 
svetiel by sa mohla na niektoré stĺpy spraviť predpríprava, čiže nejaký radar, ktorý by buď 
(ako býva v niektorých dedinách) jednoducho tú premávku, keď ide niekto, by zastavil 
vyslovene, alebo aspoň by toho človeka cvakol; hovorí to ako vlastnú skúsenosť z jeho ulice 
Komenského, čo je už aj v týchto mesiacoch pretekárska dráha; prizná sa, že pri päťdesiatke 
sa mu minimálne dvakrát rýchlejšie vzďaľujú podaktorí, ako predbehne vás a ide; sú tam 
vyslovené preteky, takže možno toto by pomohlo a mohlo by to byť prenosné; nehovorí, že 
vymýšľa niečo nové, možno to existuje možno nie, ale v každom prípade apeluje a myslí, 
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že by to mohlo byť dobré aj do budúcnosti, lebo nie je to jediná ulica samozrejme, preteká 
sa tu na viacerých; nepotrebuje k tomu žiadnu odpoveď, dáva to len na vedomie,   

 
 
Miloš Rehák 
- opýtal sa, či by sa nedal na večianskom cintoríne vybudovať chodník, v tej časti, ako je 

požiarna zbrojnica, v takomto čase tam je teraz blato, vôbec sa tam nedá chodiť,  
- ďalej sa opýtal, či by sa nedal spraviť prechod pre chodcov na ulici SNP pri „kobercovom 

obchode“,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- myslí si, že ten prechod pre chodcov už je aj z iného podnetu, ale samozrejme, že preveríme 

tie možnosti, aký je proces schvaľovania, alebo čo k tomu treba, aby ten prechod sme 
vyriešili a tie chodníky, odpovieme určite písomne na túto interpeláciu, 

 
 
Róbert Tölgyesi 
- uviedol, že má interpeláciu na mestskú knižnicu, kde by sa chcel opýtať, či boli nejaké 

knižky zakúpené v cudzom jazyku, napr. aj v maďarskom a či je tam aj nejaký personál, 
ktorý aj ovláda nejaké tieto zahraničné jazyky, stačí mu písomná odpoveď, 

- ďalej uviedol, že druhú interpeláciu by poprosil, keby sa dala na najbližšie mestské 
zastupiteľstvo nejako predložiť; opýtal sa, či by si mohla MeT Šaľa, s.r.o. rozšíriť činnosť 
podnikania a to na komunálne služby; odôvodnenie je viac menej také, že veľa sťažností je 
na to, že vždy sa robí nejaké obstarávanie na poslednú chvíľku a kvôli tomuto sa pýta, 
poprípade by chcel aj nejakú analýzu nákladov a všetkých týchto vecí k vytvoreniu 
komunálnych služieb mesta Šaľa,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že odpovieme písomne, 
 
 
RSDr. Peter Gomboš   
- uviedol, že by sa chcel zamerať na dve oblasti, jedna z nich je zábradlie na moste, 

v minulom čísle Nitrianskych novín, je tu prítomný aj redaktor, s ktorým konzultoval 
článok, vyšiel článok, kde on má podnety zo Slovenskej správy ciest, ktorý veľmi neutešuje 
našu verejnosť vzhľadom k tomu, všetci dobre vieme, keď bol na ostatnom zasadnutí 
v minulom roku aj p. minister, kde teda bolo hovorené, že na výzvy sa nikto neprihlásil, 
potom sa prihlásil a rôzne informácie, alebo aj dezinformácie a časť mosta sa spravila; 
v článku, o ktorom hovorí, bolo spomenuté, že bola vymenená časť mosta, teda zábradlia, 
ktorá bola v havarijnom stave; myslí si, že táto veta je zavádzajúca, lebo aj druhá strana 
zábradlia na moste je tiež v havarijnom stave; sú tu niektoré ďalšie pasáže takého druhu, že 
je to hmlisté a za chvíľku si budeme zase klásť otázku, či vôbec v tomto roku, alebo kedy 
sa dokončí zábradlie na našom moste; hovorí to preto, lebo už veľa rokov sa zaoberá touto 
problematikou, aj obchvatu nášho mesta, a už raz bolo, že sme boli v šuflíku tri obchvaty 
a nakoniec nebude menovať tých, ktorí prišli do vlády a dali aj náš projekt nie do šuflíka, 
ale do archívu, takže by chcel dať otázku, čo sa týka tohto zábradlia, či a kedy (poprosil by 
písomnú odpoveď, nech sa Slovenská správa ciest vyjadrí) bude dokončené kompletné 
zábradlie na moste v Šali,  

- ďalej uviedol, že chodí v poslednom čase aj na podnet občanov pozerať sa na stanici, kde 
enormné množstvo áut, či už v blate alebo hodne ďaleko od železnice, nemajú kde parkovať, 



9 
 

je tam problematika pozemok železníc, dohoda atď., že kedy už teda by sa mala pohnúť 
dopredu výstavba parkoviska pri železničnej stanici; videl tam aj našich ochrancov mestskej 
polície, ale má za to, že táto situácia a jemu sa niekoľkí sťažovali, že dostali papuče, že to 
asi nie je riešenie pre pokoj občanov, ktorí cestujú autami a smerujú vlakmi na rôzne smery; 
zopakoval otázku, ako a kedy by sa táto problematika výstavby parkoviska pri železnici 
mohla začať realizovať,  

 
Mgr. Jozef Belický  
- uviedol, že napriek tomu, čo hovoril, že mu stačí písomná odpoveď, by chcel povedať, že 

včera mal mať pracovný obed s generálnym riaditeľom Slovenskej správy ciest, žiaľ 
nevyšlo to, lebo aj on podľahol chrípke, takže je to preložené možno o nejakých desať dní, 
keď sa s ním bude vedieť stretnúť, aj kvôli zábradliu, aj kvôli postupu, čo sa týka obchvatu, 
takže potom určite bude vedieť podať informáciu; tiež tomu tak rozumel, keď bol  
p. minister na zasadnutí mestského zastupiteľstva, že vysúťažia nového dodávateľa na celý 
most a myslí si, že toto nie je koniec, to je to, čo dokázali vysúťažiť vlani v menšej súťaži, 
nájsť na to dodávateľa a jednoducho to urobiť, to sa nevylučuje jedno s druhým, aby to 
nebolo dokončené; určite bude na toto žiadať odpoveď aj od p. generálneho riaditeľa, ale 
nestretli sa bohužiaľ včera, veril, že im bude dnes vedieť podať túto informáciu;  

- ďalej uviedol, že čo sa týka parkovania pred železničnou stanicou, toto je súčasťou projektu, 
ktorý sa nazýva predstaničný priestor, projektová dokumentácia je k tomuto spracovaná 
s tým, že máme ambíciu vytvoriť integrované prestupové miesto, to znamená preniesť 
hlavnú autobusovú zastávku v Šali pred železničnú stanicu, vytvoriť tam miesto pre 
parkovanie vozidiel a pre parkovanie alebo odstavenie bicyklov; mala by to byť vlastne 
druhá etapa výstavby cyklotrasy a potom by malo prísť k tomu, že tento bod sa spojí 
s cyklotrasou, ktorú plánujeme vybudovať do Dusla v tomto roku; na projekte sa podieľalo 
v rámci diskusií a prípravy, ak ho pamäť neklame, päť alebo šesť architektov, aj tu z nášho 
mesta a mali sme aj špecialistov z odboru dopravy; projektová dokumentácia je v štádiu,  
že sa spracúva pre územné konanie a štúdia sa spracúva; je to momentálne v spracovaní  
p. Ing. arch. Beckera a máme záujem uchádzať sa v rámci prostriedkov IROP, teda z tých 
prostriedkov, z ktorých sa financuje cyklotrasa v ďalšej etape a bude ďalšia výzva uchádzať 
sa o prostriedky na prestavbu predstaničného priestoru; sme v rokovaní aj so slovenskými 
železnicami aj s každým, kto je dotknutý, tak, aby to mohlo byť trochu elegantnejšie 
a nadčasovejšie riešenie, než je vybudovanie samostatného parkoviska,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka  
- uviedol, že chcel ešte reagovať ako skončil p. Tölgyesi, plne súhlasí s tým nápadom, toto 

sme tu už mali, myslí si, minulý rok, keď sme dostali nejaké vyčíslenie nákladov na nejaké 
technické služby a prečo a začo to v tej chvíli bolo drahšie a myslí si, že sme končili nejakým 
záverom, že to treba premyslieť, lepšie to treba preanalyzovať, ale rozhodne o tom 
popremýšľať, lebo možno práve teraz sa ukazuje, že externe objednané je možno lacnejšie, 
ale výsledok je ten, že p. Tölgyesi má opäť v podstate túto myšlienku, čo podľa neho tiež 
myšlienka nemusí byť zlá a myslí si, že teraz, až sa spravila nejaká tá nová spoločnosť, 
alebo teda sa rozšírila podnikateľská činnosť spoločnosti MeT, tam osobne si myslí, že by 
mohol byť v pohode nejaký priestor a verí tomu, že to vedenie by to vedelo aj zmenežovať,   

 
 
Mgr. Jozef Varsányi  
- uviedol, že má tri interpelácie, niektoré už boli zodpovedané, ako aj prechod na ul. SNP; 

ohľadom tej kultúrnej pamiatky, ak to už je kultúrna pamiatka, prečo by sme tam mali pustiť 
bezdomovcov, každý deň tade chodí, vidí ako sa stavajú tie bytovky, ale vidí, že tam stále 
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niekto je a vieme, kto to je, už nie je sám, prebývajú tam aj dvaja, traja, bolo by treba s tým 
niečo urobiť,  

- ďalej uviedol, že nevie, kto je to ten p. Odráška, kupuje si tie MY (noviny), chcel by 
poprosiť, aby informovali pravdivo, lebo niektoré veci, čo píšete, že balkóny sú hotové, 
balkóny boli hotové včera a vy ste toto písali minulý týždeň, takže balkóny len dnes boli 
hotové; ďalej uviedol, že je tam písané, že zeleň bude na streche, zeleň bude na najnižších 
strechách, konkrétne nad obradnou miestnosťou a kotolňou; opýtal sa, či budeme mať 
vlastnú kotolňu, tá nám ďalej zostáva,        

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nie, to sa len volá objekt kotolne, pripájame sa na centrálne miesto, to je súčasť 

projektu, ale objekt kotolne ako domovej odovzdávacej stanice tam napriek tomu zostáva,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- ďalej uviedol, že je tam písané, že mesto bude ďalej čistiť taká istá firma ako doteraz, 

predpokladá, že vie, kto to bude robiť, ale píšu tam, že budú čistiť zastávky, uličné vpuste, 
vývoz odpadu atď.; ešte vlani apeloval, že na Pionierskej ulici im vymenili všetky tie filtre 
z tých vpustí a vtedy povedali, že tie náhradné sú, dnes je už polroka a nie sú, ten „sajrajt“, 
listy, všetko nám steká do kanalizácie, usadzuje sa to vo veľkom zbernom odpade; toto by 
sa malo riešiť a to nehovorí o tej ceste na Pionierskej ulici s tými vodármi, to ste sľúbili už 
dávnejšie,  

- ďalej uviedol, že boli minule na školskej rade na maďarskej škole, kde skonštatovali, že 
testy piatakov z matematiky boli v rámci šalianskych škôl veľmi dobré, čo nás potešuje 
a zaväzuje; ale dozvedeli sme sa tam takú jednu vec, ktorá nás zarazila; ako viete, na 
maďarskej škole vymenili všetky svetlá za LED-ky, on nerozumie elektrike, ale údajne 
110 kW, vymenili 40 W za 10 W a majú o 110 kW väčšiu spotrebu, chcel by preto poprosiť 
o vysvetlenie, že zo 40 dali na 10 a majú o 110 kWh väčšiu spotrebu, ako je to možné,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že túto informáciu počuje po prvýkrát, cieľom bolo znížiť spotrebu vo všetkých 

školských objektoch alebo vo všetkých objektoch mesta Šaľa; od nikoho takúto informáciu, 
že by mal zvýšenú spotrebu po tomto, nedostal; faktom je, že sme tam presťahovali štyri 
kancelárie mestského úradu, ale nemyslí si, že toto spôsobuje nárast; nevie teraz na túto 
otázku odpovedať, niekto sa na to musí pozrieť, že čo s čím bolo sčítané a ako došli 
k výsledku,    

 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že bol tam aj p. Morávek aj p. Lacková, boli sa tam pozrieť, potvrdia túto 

informáciu, že je to fakt,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že fakt je len to, čo vám povedali,  
 
Mgr. Jozef Varsányi 
- uviedol, že to ale zmerali,  
 
Mgr. Július Morávek – faktická poznámka   
- uviedol, že ústnou informáciou ekonómky školy, odporúčali sme rada školy, aby urobili 

pravidelné meranie dvakrát denne ráno a pri odchode, aký je stav elektromeru, zohľadnili 
sme aj skutočnosť, že tam boli nasťahované kancelárie mestského úradu, tzn. ak berie tie 
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spotrebiče, pretože aj počítače tam niečo ťahajú a iné zariadenia technické, ktoré tam boli, 
nevieme koľko a povedal, že treba pozrieť odovzdávací protokol, pretože v protokole musí 
byť presne napísané, aké svietiace zdroje boli namontované, akým výkonom, príkonom 
a podľa toho sa dá posúdiť; je ale pravda, že v porovnaní s novembrom zaplatili podstatne 
viacej, ako v predchádzajúcich mesiacoch; nejaká zrada tam musí byť, nevie, koľko môžu 
mať spotrebu tie počítače, alebo čo tam všetko bolo napojené, ale odporúčali sme to 
sledovať; zatiaľ by zostal v tej polohe, aby sa tá situácia monitorovala,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že to, že zaplatili viacej, je nepochybné, pretože od novembra stúpla cena 

elektrickej energie zhruba o 30 %, ale to, že majú väčšiu spotrebu vzhľadom na technickú 
štúdiu, ktorá bola súčasťou tejto rekonštrukcie interiérových osvetlení, je jednoducho 
vylúčené; ak sa to deje, potom je niečo zlé, takže on nechá túto záležitosť určite preveriť 
a bude ich o tom informovať na najbližšom mestskom zastupiteľstve,  

 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka   
- uviedol, že keďže asi 10 rokov strávil štúdiom na školách s elektro zameraním by si dovolil 

povedať, že určite nie je separátne sledovaná spotreba v zásuvkových  obvodoch 
a svetelných obvodoch; jeho skúsenosť z rodinného domu s aplikáciou podobných 
svietidiel je, že to, čo je deklarované, je pravda, tzn. že problém je v niečom inom, že sú 
tam iné spotrebiče a nie je asi problém v tých svietidlách, ale problém je v nejakých iných 
spotrebičoch, otázne je, či sa tá spotreba dá nejakým spôsobom rozdeliť na ďalšie merače 
tak, aby sa identifikovalo, v čom je problém.   

 
 

ČASŤ III. 
PREDKLADANÉ MATERIÁLY 

 
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY 
 
1. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2017 - materiál 

číslo A 1/1/2018  
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2017, 
B. berie na vedomie 

správu o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2017. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
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2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/1/2018  
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: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2017 - materiál 

číslo A 3/1/2018  
Predložila Mgr. Margita Simighová, referent právny a VO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Peter Andráši 
- uviedol, že to už spomenul na ekonomickej komisii, napriek tomu teda, že už asi cez rok 

platí nový zákon, ktorý uľahčil podmienky, čo sa týka výšky alebo stropu, pri ktorom treba 
robiť verejné obstarávanie a to na jednotlivé či služby, či dodávky nejakého hmotného 
majetku; možno by navrhol, ale nedáva to ako návrh, len vyslovene ako pripomienku, 
mestský úrad, keď bude robiť, preňho je významnejšie trebárs obstarávanie aj na  
30 tisíc Eur, mohol by vyzvať poslanecký zbor, či majú, aj keď nemusia byť prizvaní, ale 
či majú záujem sa trebárs zúčastniť v tej ktorej komisii; teraz nehovorí o tom, že niekde sa 
oškrie malta, tak na to budeme robiť výberové, ale skôr povedzme okná, dvere, aj tie služby, 
s ktorými sme možno, nehovorí, že sa to dá zvrátiť, nespokojní; jedná sa mu o to, že pokiaľ 
by mali niektorí poslanci záujem pri tom ktorom konkrétnom verejnom obstarávaní byť 
v komisii, mohli by mať tú možnosť, nedáva to ako návrh, len tu tak konštatuje,  

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

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2017, 
B. berie na vedomie 

správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 31. 12. 2017. 
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Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
                   
B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ 

 
Neboli predmetom rokovania.  

 
 
C. HOSPODÁRENIE MESTA 
 
1. Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2018 - materiál číslo C 1/1/2018  
Predložila Mgr. Margita Simighová, referent právny a VO 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Michael Angelov 
- opýtal sa, či je nejaký dôvod, prečo, keď sa obstaráva podobný predmet obstarávania,  

napr. pre školu jednu a pre druhú sa obstaráva to isté, že či je dôvod, prečo nespojiť tieto 
obstarávania, že prečo sú rozdelené pre jednotlivé školy,  

 
Mgr. Margita Simighová 
- uviedla, že keď si prečítal všetky prílohy, tú tabuľkovú časť, tak je tam taká hviezdička, že 

pri projektoch učební sa predpokladá spojenie obstarávaní rovnakých druhov tovarov, 
služieb a prác; a preto sú takto rozdelené, lebo tak je pripravený projekt, to znamená, že my 
nemôžeme inak obstarávať, len tak ako je projekt,   

 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že to prehliadol, ospravedlňuje sa,  
 
Ing. Tibor Baran   
- uviedol, že ho zaujalo presne to isté, len dôvod bol trochu iný; je tam taká tabuľka, že 

nadlimitná, podlimitná, s nízkou hodnotou, tovar, služby, stavebné práce atď., možno 
v budúcnosti, nedáva to samozrejme ako návrh, snáď by bolo lepšie, že asi 36 Eur nech sa 
to volá aj päťkrát, aj šesťkrát, podľa toho, koľko škôl si robí tieto projekty, osobne ako 
poslanca ho to veľmi nezaujíma, lebo sú tam zrejme aj zaujímavejšie zákazky, a mimo 
zákona, keď to povie, že toto nejakým spôsobom vyadministrovať, radšej si vybrať  
za 37 a neminúť dve eurá na administrovanie týchto vecí, to len na margo toho,  

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

návrh plánu verejného obstarávania na rok 2018, 
B. schvaľuje 

plán verejného obstarávania na rok 2018. 
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Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Ján Iľaščík, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta 

z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 1/1/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Predkladateľka doplnila, že do všetkých majetkových materiálov bude uvádzať stanovisko 
ekonomickej komisie; pri tomto materiáli predložila stanovisko ekonomickej komisie, ktorá  
súhlasí.  
 
Diskusia:  
 
Ing. Michael Angelov 
- opýtal sa, koľko je takýchto záhradkárskych oblastí v Šali, nie je to celkom k materiálu,  

ale je to aspoň k téme, tak či by mu vedeli povedať,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že sme mali, tam kde bolo mesto vlastníkom, tak sme mali dve záhradkárske osady, 

jedna bola za bývalým kúpaliskom, tam bolo 59 alebo 60 záhrad, nevie presne, tam už len 
dve nie sú predané a táto pri železnici,  

 
Ing. Michael Angelov 
- opýtal sa, že tu je ten stav koľko, možno to prehliadol,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že si nespomína úplne presne, ale vlastne v tejto časti pri železnici zostali tri alebo 

štyri záhradky v nájme,  
 
Ing. Michael Angelov 
- opýtal sa, koľko ich tam bolo spolu,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že 28, 
 
Ing. Michael Angelov 
- opýtal sa, že plocha jednej záhradky bola koľko cirka,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že konkrétne táto záhradka má 241 m², všetky sú tak plus mínus,  
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 

1. pozemky vo vlastníctve mesta nachádzajúce sa v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ 
na Jazernej ul. v Šali, parcela registra CKN číslo 789/107, ostatná plocha o výmere  
241 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne 
územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v podiele 1/1 k celku a parcela registra CKN číslo 
789/105, ostatná plocha o výmere 285 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného 
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 8775 v podiele 
20/285-ín k celku, sa stávajú pre mesto Šaľa prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale 
neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti 
s ním, 

2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní 
nehnuteľností na záhradkárske účely a ako prístupovú komunikáciu – chodník,  

3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený  
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 17. januára 2018, 

C. schvaľuje 
prevod pozemkov v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ na Jazernej ul. v Šali, parcela 
registra CKN číslo 789/107, ostatná plocha o výmere 241 m2, vedená katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva  
č. 1 v podiele 1/1 k celku a parcela registra CKN číslo 789/105, ostatná plocha o výmere 
285 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie 
Šaľa na liste vlastníctva č. 8775 v podiele 20/285-ín k celku, v celkovej kúpnej cene  
1 766,03 EUR pre Jána Iľaščíka, trvale bytom Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
2. Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve 

mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 2/1/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá súhlasí. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa, 
B. konštatuje, že 

1. pozemok vo vlastníctve mesta nachádzajúci sa v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ 
na Jazernej ul. v Šali, parcela registra CKN číslo 789/106, ostatná plocha o výmere  
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244 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne 
územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v podiele 1/1 k celku, sa stáva pre mesto Šaľa 
prebytočným majetkom z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci 
jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

2. v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v doterajšom užívaní 
nehnuteľností na záhradkárske účely,  

3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený  
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 17. januára 2018, 

C. schvaľuje 
prevod pozemku v záhradkárskej oblasti „Pri železnici“ na Jazernej ul. v Šali, parcela 
registra CKN číslo 789/106, ostatná plocha o výmere 244 m2, vedená katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva  
č. 1 v podiele 1/1 k celku, v celkovej kúpnej cene 1 719,72 EUR pre Zuzanu Iľaščíkovú, 
trvale bytom Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
3. Zuzana Iľaščíková, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa – prenájom pozemku vo 

vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 3/1/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá súhlasí. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali  
A. prerokovalo 

prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN číslo 
789/135, ostatná plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely CKN číslo 789/1, 
ostatná plocha o výmere 1752 m2, podľa Geometrického plánu č. 55/2017, ktorý vyhotovila 
spoločnosť GEOS – geodetické služby s.r.o. dňa 20. 09. 2017, úradne overený katastrálnym 
odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2017 pod číslom 481/2017, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  

B. konštatuje, že 
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších 
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v užívaní pozemku ako 
spevnenej plochy – dvor a ako prístup k záhradke v užívaní žiadateľa; zámer prenájmu 
majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli 
a internetovej stránke mesta dňa 17. januára 2018, 

C. schvaľuje 
prenájom pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN číslo 
789/135, ostatná plocha o výmere 23 m2, odčlenená od pôvodnej parcely CKN číslo 789/1, 
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ostatná plocha o výmere 1752 m2, podľa Geometrického plánu č. 55/2017, ktorý vyhotovila 
spoločnosť GEOS – geodetické služby s.r.o. dňa 20. 09. 2017, úradne overený katastrálnym 
odborom Okresného úradu Šaľa dňa 18. 10. 2017 pod číslom 481/2017, vedená 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1 pre Zuzanu Iľaščíkovú, Budovateľská 542/6, 927 01 Šaľa, v cene  
0,663 EUR/m2/rok, t.j. v celkovej sume 15,25 EUR/rok, na dobu neurčitú. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
4. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve 

mesta Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa – Július Benkő, Okružná 1024/2, 
Šaľa - materiál číslo D 4/1/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá súhlasí so 
zverejnením zámeru. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – odpredaj pozemkov vo vlastníctve mesta 
Šaľa z dôvodu hodného osobitného zreteľa,  

B. konštatuje, že  
pozemky, parcela číslo 2522/77, záhrada o výmere 285 m2 v celosti;  parcela číslo 2519, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 m2 v celosti; parcela číslo 2522/1, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1550 m2 v podiele 35/2174, vedené na liste vlastníctva č. 1 
v katastrálnom území Šaľa, sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu 
Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľností v katastrálnom území Šaľa, vo vlastníctve 
mesta, parcela číslo 2522/77, záhrada o výmere 285 m2 v celosti; parcela číslo 2519, 
zastavaná plocha a nádvoria o výmere 15 m2 v celosti; parcela číslo 2522/1, zastavané 
plochy a nádvoria o výmere 1550 m2 v podiele 35/2174, z dôvodu hodného osobitného 
zreteľa v zmysle ustan. § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení 
neskorších zmien, nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v odpredaji 
pozemku súčasnému nájomníkovi Júliusovi Benkőovi, Okružná 1024/2, 927 01  Šaľa, 
v celkovej kúpnej cene 1 905,73 EUR. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
5. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o., 
Šafárikova 429, 924 01  Galanta - materiál číslo D 5/1/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.   
Predkladateľka doplnila stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča stiahnuť materiál 
z rokovania a ďalej rokovať o cene.  
 
Diskusia: 
 
Ing. Tibor Baran – procedurálny návrh 
- uviedol, že má procedurálny návrh, lebo materiály D5, D6, D7 sú v podstate identické a jeho 

návrh hovorí o tom, aby sme diskusiu spojili do jedného bodu a o každom bode sa hlasovalo 
osobitne; za predpokladu, že tento jeho procedurálny návrh prejde, potom bude pokračovať 
v diskusii až po uvedení ďalších dvoch materiálov D6, D7,  

 
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Ing Tibora Barana v znení: 
- o materiáloch D5, D6, D7 rokovať spoločne a hlasovať o nich samostatne.    
Prezentácia: 20 
Za:  18 
Proti:    1 
Zdržal sa:   1 
Procedurálny návrh Ing. Tibora Barana bol prijatý.  
 
 
Predkladateľka predložila materiály D6 a D7:  
 
6. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, 
s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/68) - materiál číslo D 6/1/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.   
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá žiada stiahnuť 
materiál z rokovania. 
 
7. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného 

osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre GG BUILDING, 
s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta (parcela č. 1038/54, 1038/56) - materiál číslo 
D 7/1/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.   
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča stiahnuť 
materiál z rokovania. 
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Diskusia (k materiálom D5, D6, D7): 
 
Ing. Tibor Baran   
- uviedol, že by chcel v súvislosti s týmto materiálom zdôrazniť niektoré fakty a uviesť svoj 

názor na niektoré fakty, spolu sa tu jedná o žiadosť o odpredaj o 3 586 m2; žiadateľ ponúka 
30 Eur/m2; dovolí  si uviesť ten ďalší fakt, že z týchto materiálov vyplýva, že dve plochy sa 
začali súčasným nájomcom a dnešným žiadateľom využívať v roku 1997 a jedna plocha sa 
začala využívať v roku 2002; spolu od týchto uvedených rokov žiadateľ zaplatil za nájom 
65 185 Eur, čo v prepočte na 1 m2 predstavuje 16 Eur; predpokladá, že tak ako on, aj ostatní 
kolegovia obdržali záväzný prísľub žiadateľa, že pokiaľ pri tomto rokovaní mestské 
zastupiteľstvo jeho žiadosť schváli, tak ponúka 30 tisíc Eur, povie to v skratke, tam je to 
popísané, do rôznych činností mesta; spolu, keď spočíta tých 30 Eur ponúkaných, 
16 Eur, ktoré zaplatil za uvedené roky na nájomnom a zhruba 8,60, čo je alikvotná časť na 
tých 35 tisíc aj nejaké drobné metrov štvorcových a dovolí si to spojiť, tak táto, alebo jeho 
náklady, nazve to kvázi cena, predstavuje 54,60 Eur/m2, čo je zhruba asi 5 Eur aj nejaké 
drobné pod spodnou hranicou intervalu tzv. hodnotovej mapy; ďalej sú tu ešte niektoré 
fakty, ktoré sú v tejto súvislosti z jeho pohľadu zaujímavé, že v súvislosti so stavbou 
multifunkčnej budovy cez cestu naproti Lidlu, samozrejme, že to vyplýva aj z nutností 
príslušný multifunkčný projekt podľa stavebného zákona musí mať aj príslušný počet 
parkovacích miest, kde bolo vybudovaných vrátane príjazdovej cesty 27 parkovacích miest 
zhruba za 72 – 73 tisíc Eur, samozrejme, že toto je jednak zákonná povinnosť, na druhej 
strane dovolí si povedať svoj názor, že nadobúdateľ, alebo vtedy stavebník odovzdal tieto 
parkovacie miesta bezodplatne mestu a tým prakticky je možnosť parkovania aj pre širokú 
verejnosť tam okolo bývajúcu, no a nechce povedať, tí ktorí chodia sem tam na pohreb 
a sem tam je pohreb zaujímavejší, vidia, že aká je katastrofálna situácia z tej strany Hlavnej 
ulice pri parkovaní, keď je zaujímavejší pohreb; za ďalšie, jedna časť tých pozemkov, ktoré 
má teraz žiadateľ v nájme a kde sú vybudované plochy, tam aj keď naproti typické 
parkovacie miesta a naproti G&G v nejakom počte sú vybudované, ale prakticky tá celá 
pravá strana, keď ideme smerom od pumpy doprava je veľmi, veľmi často veľa vozidlami, 
pokiaľ sa tam zmestia, na parkovanie využívateľná; z tohoto dôvodu, keď povedal a urobí 
záver, z tých troch čísel, čo si poskladal 54,60 a ďalší faktor, ktorým aj svoj ekonomický 
rozmer, teda parkoviská pri multifunkčnej budove na druhej strane cesty a ďalší faktor, kde 
sa ani nepokúsil o nejakú matematiku teda vyčísliť, určite v tejto súvislosti bude hlasovať 
za tento návrh, ktorý je nakoniec aj v písomnej podobe,  

 
Ing. Michael Angelov – faktická poznámka   
- uviedol, že p. poslanec Baran spomenul ten list p. Gašparoviča, najprv by chcel povedať, 

že nemá s p. Gašparovičom žiadne vzťahy, nevie, či by ho spoznal, asi nie, v živote ho 
nevidel, čiže vôbec nemá žiadny záujem v tejto veci a čo sa týka toho listu, tak by chcel 
mestskému zastupiteľstvu len to povedať, že teraz predávame nevie koľko árov za 30 Eur 
a máme tu list na 30 tisíc Eur, že sa venuje športu, potom ďalší podnikateľ bude chcieť tiež 
za 30 a čo, teraz budú nám sem chodiť listy, že ešte k tomu teda dávame, že či čakáme od 
podnikateľov, keď im budeme predávať pozemky, že nám budú chodiť takéto listy; myslí 
si, že ak p. Gašparovič nemá problém tých 30 tisíc Eur venovať, tak nevidí žiadny dôvod 
v tom, aby platil teda cenu, ktorá je v rámci hodnotovej mapy a v konečnom dôsledku to  
vyjde tak isto a mesto sa môže napríklad aj zaviazať, že ich použije pre podporu športu; 
ešte jedna vec mu tak trošku utkvela, že to, čo p. Baran hovoril; čakal, že tu bude nejaký 
zástupca p. Gašparoviča a to bude hovoriť on, alebo to príde p. Gašparovič povedať, že 
malo by sa to urobiť preto, preto, preto, lebo som spravil to a to a to a od poslancov by skôr 
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čakal, že budú posudzovať verejný záujem, lebo sme teda zvolení občanmi vlastne z celého 
mesta,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že by reagoval na p. Angelova,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že ak dovolí, až po jeho príspevku, lebo p. Angelov vystúpil s faktickou 

poznámkou,    
 
Ing. Peter Andráši                     
- uviedol, že sa teda ospravedlňuje, to nepostrehol, ale škoda,  
 
Miroslav Gera 
- uviedol, že nesúhlasí s kolegom p. Baranom, čo tu všetko predniesol, je to podľa neho 

osobná propaganda, ale nebude to rozoberať, jedná sa tu o to, že vlastne v týchto troch 
bodoch mesto prichádza v priemere, keď p. Gašparovič prisľúbil 30 tisíc na podporu, 
prichádza mesto o cca 70 tisíc Eur pri hodnotovej mape mesta; v tomto prípade nevidí 
dôvod, prečo by sa mu malo predávať za 30 Eur; čo sa týka argumentov p. Barana, 
nájomného, nájomné, ktoré platí za prenajaté priestory mesta, sú využívané na jeho 
podnikanie a na jeho úžitok, nie na úžitok mesta, on v prvom rade z toho ťaží ako každý 
jeden podnikateľ, ktorý si robí svoj biznis; čo sa týka podpory cez nejaký list, nejaký 
prísľub, vníma to ako nejaký verejný lobizmus alebo nevie to nejako horšie nazvať alebo 
nechce to najhoršie nazvať a z tohto hľadiska je z toho dosť prekvapený, že takýmto 
spôsobom sa niečo rieši, lebo kľudne sa to mohlo dať do ceny tých 30 tisíc a cena by možno 
aj inakšie vyzerala, to je jedna vec; druhá vec je otázka osobitného zreteľu, osobitný zreteľ 
pri znížení ceny nepozná; potreboval by odpoveď právničky mesta, či osobitný zreteľ je pri 
znížení ceny,  

 
JUDr. Anna Torišková  
- uviedla, že dôvod hodný osobitného zreteľa je na to, v podstate, o čo žiada žiadateľ a ten 

dôvod by ste v podstate mali formulovať vy, len by to bolo asi neefektívne, aby sa to robilo 
tu na zastupiteľstve,  

 
Miroslav Gera 
- uviedol, že osobitný zreteľ chápe v tom, že to užíva a že má na to právo, ale nie je osobitný 

zreteľ to, aby sa znížila výnimočne cena, takže toto by malo mesto v prvom rade rozlúsknuť 
a povedať, čo je osobitný zreteľ,  

  
JUDr. Anna Torišková 
- uviedla, že zníženie ceny ako takej určite nie je dôvod hodný osobitného zreteľa,  
 
Miroslav Gera 
- uviedol, že toto chcel počuť, takže to je jeden z dôvodov, ktorý by nemal vôbec akože dnes 

tu ani figurovať, to znižovanie tej ceny, ďalej to nebude nejakým spôsobom naťahovať  
a počuli jeho názor,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka   
- uviedol, že tie príspevky budú asi podobné docela, aj keď teda samozrejme z dvoch strán, 

jeho názor na to celé asi poznáte, ale v istej chvíli samozrejme s p. Gerom súhlasí, v tej 
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technike tej cenovej ponuky, samozrejme na druhej strane, toto čo kritizoval p. Gera  
p. poslanca Barana, tiež teda nesúhlasí s týmto vyčíslením, ale pre férovosť treba naozaj 
povedať, že keby tam desať rokov, osem rokov alebo koľko vyberal to vstupné kvázi ozaj 
minimálne pre tie autá, ktoré sme tam parkovali roky rokúce všetci, má to nejakú logiku, 
možno to nezaznelo nahlas, nejde o to, aby sme nadŕžali jednej alebo druhej strane, ale až 
hovoríme pre, povedzme proti a až hovoríme proti, povedzme aj pre, takže nevie, či to            
z toho príspevku p. Barana zaznelo, možno, tak to len zdôrazní, samozrejme toto by 
neakceptoval, tú sumu, ale tá suma rozhodne sa pohybuje rádovo vo veľa desiatkach 
tisícoch Eur, ktoré mohol a napriek tomu si ich neuplatnil, takže to je ten pohľad, 
samozrejme asi všetci vieme, že je to ťažký materiál, 

 
Ing. Tibor Baran – faktická poznámka 
- uviedol, že nemá problém s tým, že p. Gera má nejaký názor a nemá absolútne problém  

s tým, že teraz tieto ich dva názory nekorelujú, len si ho dovolí veľmi dôrazne požiadať, že 
on jeho diskusný príspevok nehodnotí, povedal si, čo povedať chcel, tak ho veľmi dôrazne 
žiada, aby on ten jeho nehodnotil tým spôsobom, že si robí nejakú osobnú propagandu,  

 
Miroslav Gera 
- uviedol, že nehovoril, že osobnú propagandu, ale propagandu p. Gašparoviča, to je troška 

rozdiel, ale ospravedlňuje sa, ale jeho názor pozná,  
 
Ing. Štefan Bartošovič   
- uviedol, že sa bude snažiť bez nejakej zaujatosti vo svojom príspevku prezentovať svoj 

pohľad na túto kauzu resp. žiadosti p. Gašparoviča, ktoré sú predmetom rokovania dnešného 
mestského zastupiteľstva v nasledujúcich bodoch; v úvode chce uviesť, že p. Gašparovič je 
jeho priateľ, čo však na jeho rozhodovanie nemá v tejto záležitosti žiadny vplyv; snaží sa 
tak ako doteraz počas svojho pôsobenia v tomto mestskom zastupiteľstve o slobodný názor 
v súlade so slobodným výkonom mandátu poslanca; pri posudzovaní týchto žiadostí sa 
neobmedzil len na údaje, ktoré sú v predložených materiáloch, ale berie do úvahy aj 
skutočnosti, ktoré sú mu známe z jeho doterajšieho pôsobenia piate volebné obdobie  
v mestskom zastupiteľstve; do úvahy berie skutočnosť, že podľa jeho vedomostí faktických 
minimálne 20 rokov v spoločnosti p. Gašparoviča podporujú finančne športové a kultúrne 
podujatia v Šali; napriek obštrukciám a škodám, ktoré mesto jeho spoločnostiam spôsobilo, 
ak bude záujem môže to detailne zdokumentovať, keď sa pohrabe vo svojom archíve,  
v tejto súvislosti by chcel dať do pozornosti kolegom poslancom a tu prítomným minimálne 
dve skutočnosti týkajúce sa aktivity výstavby bytov na ul. Kráľovská, kde podľa jeho 
názoru už niekoľko rokov mohli obyvatelia mesta užívať byty na Kráľovskej ul., ak sa 
nemýli minimálne dve volebné obdobia nazad po zmanipulovanom výberovom konaní na 
výber realizácie bytovej výstavby bola vybratá spoločnosť, ktorú vlastnil p. Gašparovič, 
vďaka obštrukciám vtedajšieho vedenia mesta sa podarilo nepodpísať zmluvu viac ako rok, 
až kým uznesenie stratilo platnosť a aktivita sa nezrealizovala, teraz sa tam realizujú práce, 
kde už dávno mohli bývať obyvatelia tohto mesta; druhá kauza je, to čo si dovolil im poslať 
rýchlu matematiku fiktívneho inkasa potenciálneho za výber parkovného na „Mexiko 
placi“, kde v roku 2006 bola podpísaná nájomná zmluva medzi mestom Šaľa  
a spoločnosťou G&G v zastúpení s p. Gašparovičom na lokalitu tzv. „Mexiko placu“, kde 
bol zámer výstavby viacpodlažného objektu, kde gro mali byť byty a nejaké jedno alebo 
dve podlažia nejakých iných výbav komplexnej bytovej výstavby; nasledovalo viacero 
obštrukcií, ktoré znemožnili realizáciu tohto zámeru; zaujímavé, že obštrukcie sa nejakým 
spôsobom ukončili vtedy, keď na Budovateľskej ul. rozbehla výstavbu bytového domu 
jedna nemenovaná firma a kde už bolo jasné, že nie je šanca, aby tento objekt nejakým 
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spôsobom z hľadiska ponuky bytov konkuroval; za ten čas samozrejme za toto územie platil  
p. Gašparovič nájomné ako aj daň z nehnuteľnosti, akurát nemohol zrealizovať svoj 
investičný zámer; z toho fiktívneho prepočtu, ktorý je podľa jeho názoru veľmi voľný  
a v iných mestách sú jednak ceny celkom iné a možno aj počet áut tak, ako tam chodí každý 
deň ráno aj večer sú oveľa väčšie, ako tam napočítal, je zrejmé, že okrem toho sponzoringu 
športu, kultúry a iných podujatí p. Gašparovič vedome sponzoroval obyvateľov tohto mesta 
a všetkých návštevníkov, ktorí tam bezplatne parkovali; dostane sa k meritu veci týchto 
žiadostí, kde z jeho pohľadu sa nejedná o žiadosť na predaj ucelenej parcely, na ktorej je 
možné zrealizovať nejakú samostatnú stavbu, resp. rozdeliť to na stavebné pozemky, 
rozparcelovať, predať, či s nejakou infraštruktúrou, alebo bez nej; žiadateľ z nejakých 
dôvodov, ktoré sú jemu známe, má záujem sceliť tieto pozemky v okolí nehnuteľností, ktoré 
sú v jeho vlastníctve a podľa jeho vedomostí boli riadne skolaudované a pri všetkej úcte, ak 
by bol on na jeho mieste, tak by asi tie prostriedky využil iným spôsobom a možno by ich 
investoval do vnúčat, ale je to jeho vec, pretože svoje záujmy mohol ošetriť iným spôsobom, 
menej nákladným a síce požiadať mesto o zriadenie vecného bremena na susediacich 
pozemkoch, cez ktoré má v zmysle zákona právo na prístup k nehnuteľnostiam, ktoré sú  
v jeho vlastníctve a mesto by muselo vyhovieť; z tohto pohľadu to vidí tak, že žiadateľ, 
na rozdiel od predchádzajúceho diskutéra, nie je môj problém v tom, že, že a ako ho máme 
zodrať, ale z vlastnej vôle vlastne prispieval do kasy mesta na podporu možno ako verejno- 
prospešných aktivít, športu, kultúry a iných aktivít v meste, aj keď si mohol svoje záujmy 
zabezpečiť menej nákladne alebo bez vôbec nejakých nákladov, ktoré súvisia so žiadosťou 
o zriadenie vecného bremena; vzhľadom na tieto skutočnosti, ktoré si tu dovolil 
prezentovať, je rozhodnutý s čistým svedomím zahlasovať za prijatie navrhovaných 
uznesení a to isté platí aj o uznesení, alebo o rozhodnutí, ktoré sme prijali v kauze p. Máhra; 
chcel by upozorniť na to, že dnes ešte nerozhodujeme o predaji týchto pozemkov, 
rozhodujeme len o zverejnení zámeru o predaji; vlastné rozhodnutie nastane, keď sa 
nevyskytnú nejaké nepredvídané udalosti, až na ďalšom zastupiteľstve; čo sa týka jeho 
predrečníka p. Geru, slušne povedané si myslí, že jeho aktivita nie je motivovaná verejným 
blahom, ale skôr riešením si svojich animozít s p. Gašparovičom, kde on slobodne podpísal 
nejakú zmluvu na realizáciu nejakých diel a nikto z nás, ak by mu 12 mesiacov meškalo 
plnenie, by asi nesúhlasil s tým, že mu vyplatí plnú dohodnutú zmluvnú cenu, nehovoriac 
o tom, že dohodu o vyrovnaní p. Gera podpísal dobrovoľne,  

 
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka 
- uviedol, že tým, že vedľa sediaci kolega dal procedurálny návrh, mu zobral vietor z plachiet, 

pretože sa chcel do diskusie prihlásiť v tých ďalších bodoch, čo už mu bolo potom 
znemožnené, má to ospravedlnené, samozrejme ako p. Angelov povedal, tiež sa  
s p. Gašparovičom nepozná, stretli sa síce dvakrát, čiže on by ho spoznal, takže chcel by sa 
k tomu vyjadriť a nemá s ním žiadne kontakty, neboli 20 rokov kamaráti, ani mu nestaval 
žiadne stavby, takže nemá s ním žiadny vzťah, ostatné povie potom,  

 
Miroslav Gera – faktická poznámka  
- uviedol, že by chcel reagovať na kolegu p. Bartošoviča, čo sa týka tej prvej časti len  

v rýchlosti, že bolo prenajaté parkovisko p. Gašparovičovi, to bol veľký omyl, to bola prvá 
vec, ktorú mesto spravilo a to, čo sa tam už dialo potom, to je história; čo sa týka tej zmluvy, 
myslí si, že obe strany, p. Gašparovič aj on, dobre vedia, že čo sa tam dialo a on ani nikto 
iný nevidel do toho a nevidí; nechce to rozoberať a rozoberať to ani nebude, takže ho 
poprosí takéto niečo ešte niekedy riešiť; berie to ako vec, ktorá je medzi nimi dvoma a nemá 
nič spoločné s týmto, 
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Ing. Štefan Bartošovič   
- (nezrozumiteľný zvukový záznam) … ako jednostranne prehlasovať niečo, tak on takisto 

dokumenty, ktoré boli vo vašom zmluvnom vzťahu vyhradené, pretože nie sú určené vo 
Vašom výhradnom duševnom majetku, on videl dokumenty, v ktorých to nie je ustanovené 
a to je dohoda o vysporiadaní, ktorú ste Vy uznal, podpísal, tak netrepte hlúposti, buďte 
taký láskavý a jeho nezaujíma, prečo ste za 12 mesiacov nesplnil to, k čomu ste sa ako 
konateľ spoločnosti zaviazal, ale má vážny problém s tým, že máte konflikt záujmov v tom, 
že zneužívate postavenie poslanca mestského zastupiteľstva na to, aby ste si riešil svoje 
animozity, to je jeho názor, ktorý mu ničím nezmení, pri všetkej úcte, toto je jeho názor  
v tejto veci a nájomnú zmluvu s firmou p. Gašparoviča podpísalo predchádzajúce vedenie 
mesta s nejakým dôvodom, on pri tom bol, Vy ste pri tom nebol, Vy ste nebol pri tom, čo 
sa tam dialo, povedal tu veľmi slušne a diplomaticky len naznačil to, že tomuto človeku,  
a vníma to bez ohľadu na to, že to je jeho priateľ, aj keď to tak v minulosti nebolo, toto 
mesto niečo dlží, on sa snažil vždy pristupovať férovo; Vy ho vykresľujete ako čerta, ktorý 
nikdy nikde nič, len chce teraz okradnúť mesto, on povedal svoj pohľad na to, že dáva do 
mesta peniaze, aj keď si svoje záujmy mohol ošetriť inak,  

 
MUDr. Jozef Grell   
- uviedol, že ho udivuje jedna vec v tomto, od začiatku, čo tu počúva, už minulá schôdza sa 

niesla v takomto duchu, má pocit, že niektorí si myslia, že podnikateľ je nepriateľ mesta, že 
to je vydriduch, ktorý okráda každého a proste treba ho obrať o všetko a proste tak sa 
k nemu chováme, len pred pár mesiacmi sme tu p. Máhrovi schvaľovali rozsah  
1 340 metrov, kde bez mihnutia oka a bez týchto velikánov, ktorí tu sedia, ktorí len dobro 
mesta chcú, sa nikto neozval, nikto sa neozval, že okradneme mesto a okradneme 
obyvateľov, nikto ani pol slovom nepovedal, odhlasovalo sa; opýtal sa, či bola k tomu 
diskusia, možno jedno vyjadrenie k tomu bolo a sme to všetci odhlasovali; na druhej strane, 
keď nejaký podnikateľ a každý sa k nemu tvári tak, že však on z toho má zisk, áno zoberme 
ako zveľaďujú mestá; nehnevajte sa, ale to G&G, pozná sa s ním dlhé roky, samozrejme, 
začalo to tým, keď chcel stavať tú benzínku, všetci boli proti nemu, lebo že v meste sa nemá 
stavať, dnes je tam, a niektorí hovoria už to, že keď mu predáme tie pozemky okolo, on to 
zbúra a postaví tu domy; keď tu postaví domy, tak my zase len zveľadíme mesto, spraví tu 
niečo, kus roboty a niečo tu zostane pre obyvateľov; a takisto ten hotel, veď okrem Centrálu, 
ktorý bol v neviem akom stave, postavil tu hotel, ktorý bol vždy využívaný a ľudia sa tu 
mohli ubytovať; ďalej veci, ktoré sa tam robili, proste akcie atď.; ďalšiu vec by chcel 
pripomenúť, nevie, či sa na to pamätajú, ale keď Lidl tu chcel stavať, o jeden hlas to 
neprešlo, a Lidl by tu dnes nebol, keby nebolo p. Gašparoviča, že sa s nimi dohodne a že tu 
máme Lidl; kto chodí do Lidlu, tak môže uznať, že sú to stiesnené priestory, ktoré proste 
pre Lidl nevyhovujú, lebo, keď dnes vidíme v Galante ako vyzerá ten Lidl, tak klobúk dole; 
opýtal sa, prečo sme neodhlasovali ten pozemok pre Lidl a mohol tu postaviť jeden pekný 
stánok, ktorému by sme sa tešili; teraz sa pýta, že človek, ktorý tu niečo postavil, ktorý 
niečo stavia zase tu v kruhovom objazde, bude tam pekných nejakých 36 bytov a okolie, 
tak ten tu zveľaďuje mesto, robí tu, a diví sa p. Gerovi, lebo takisto je podnikateľ a keby tu 
chcel postaviť nejakú predajňu a s tým materiálom, ktorý tam predáva v tých kuticiach, tak 
by bol prvý, ktorý by mu odhlasoval, aby sme mu dali lacnejšie, nech si tu postaví stánok, 
nech to využíva, nebude mu to závidieť a takisto nezávidí ani nikomu, kto je šikovný, vie 
postaviť, vie sa postarať o to a zveľadí to mesto, pretože naozaj, to mesto dnes nemá na 
všetko peniaze a z eurofondov sa nedá všetko postaviť; naozaj nerozumie, že pred dvomi 
mesiacmi niekomu za 20 a dnes je tu aféra, lebo ide obrať mesto a ide proste obrať ľudí 
o peniaze, jednoducho tomu nevie pochopiť ako človek; či sú tu podnikatelia rovnakí, alebo 
sme iní a iní, takže naozaj sa musí prikloniť k názoru kolegov, že toho človeka pozná, je to 
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férový človek, ktorý keď dnes niečo povie, tak to sedí, čo nemôže o každom povedať 
a prečo by mu za tú cenu neodhlasoval, keď susedný pozemok sme predali pred pár 
mesiacmi a nebude mať žiadny problém so svojim duševným stavom, či je kompletný, 
pretože si myslí, že ten človek tu už niečo spravil a pre to mesto ešte niečo spraví, takže on 
podporí toto uznesenie ohľadom 30 Eur,  

 
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka   
- (nezrozumiteľný zvukový záznam)... bližšie ako jeden a pol metra od pozemku, hranice 

pozemku, nevie, či to platí ešte; takisto, ak by mal mať nejaké okná k susedovi, nemohli 
byť stavané sedem metrov od jeho stavby; nevie, či to platí, myslí si, že tu máme 
odborníkov, asi by to platilo; keď sa niekto pozrel na rozmery týchto pozemkov, o ktorý je 
záujem, tak musí zistiť, že ani jedna z týchto podmienok by nevedela byť splnená, keby 
niekto iný chcel kúpiť tieto pozemky; preto si myslí, že tieto pozemky by sme vôbec nemali 
brať ako nejaké lukratívne pozemky za nejakých 60 Eur/m2, pretože je presvedčený, že sú 
to komunikácie a tak je to aj zakreslené a keď sme pred pol hodinou schvaľovali zámer 
sestre a bratovi Iľaščíkovcom, tak sme oddelili ešte aj v záhradkárskej oblasti hodnotu 
parcely a hodnotu komunikácií, je to tak a tieto pozemky sú zapísané ako komunikácie; 
uviedol, že nefabulujme tu niečo, že je záujem o bohovsky lukratívny pozemok, skôr si 
myslí, že ak by návrh p. poslanca Grella mal prejsť, tak ochudobní toto mesto o zisk, ktorý 
by z predaja týchto pozemkov mesto získalo, pretože po šaliansky povedané, každému 
inému sú „nahouby“ tieto pozemky,  

 
Ing. Michael Angelov – faktická poznámka 
- uviedol, že by chcel reagovať na p. Grella veľmi v krátkosti; povedal, že sme to všetci 

odhlasovali, myslí si, že to nie je pravda, že sme to všetci neodhlasovali, čo sa týka predaja 
pozemku p. Máhra,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- zareagoval, že p. Angelov mal absenciu, tak tam nebol,  
 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že bol proti, on si tak pamätá, možno sa to dá vyhľadať, ale pamätá si, že bol proti, 
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nie je dôvod, veríme mu, ak ste boli proti, je to v poriadku; myslí si, že každý 

rozumel, čo chcel povedať, že nie všetci to odhlasovali, 
 
Miroslav Gera – faktická poznámka  
- reagoval na p. Grella, že mal diskusiu s podnikateľmi a bavili sa o tom, že väčšina 

podnikateľov, ktorí majú v centre mesta nehnuteľnosti a nakúpili pozemky v ďaleko vyššej 
cene, majú iný názor, ako má on, treba sa ísť porozprávať, sú to aj jeho osobní priatelia, tak 
nech sa s nimi skúsi o tom porozprávať, čo mu na to povedia; to je odpoveď na to, čo 
povedal, že on do tohto mesta dával, každý podnikateľ to robí v prvom rade preto, aby mal 
svoj zisk pre seba a potom až verejné blaho, to je jedna vec; druhá vec je, že, prejdi si, vážne 
nechce menovať tých podnikateľov, ktorí sú všetci v centre, koľko za čo zaplatili, aj čo sme 
schvaľovali naposledy, ale nie v zlom,   

 
MUDr. Jozef Grell 
- ... jedná sa o určité pozemky, ktoré si zažiadali ... (nezrozumiteľný zvukový záznam),  
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Miroslav Gera  
- uviedol, že to sú všetky pozemky, nie určité, všetky sú drahšie,  
 
Mgr. Jozef Belický 
- upozornil, že aby sme sa neprekrikovali a bolo to aj na zázname, navrhol, aby dokončil  

p. poslanec Gera s faktickou a potom môže reagovať na všetky faktické spolu,  
 
Miroslav Gera   
- uviedol, že to nemyslí v zlom, ale ďalšia vec, čo sa týka p. Máhra, tiež mal absenciu, nebol 

tu, ale nebude sa vyhovárať, že áno nie, v prvom kole bol za, možno to bolo nejakým 
spôsobom postavené, som to bral ako zavádzanie, ale nebude to teraz rozoberať; v druhom 
kole tu nebol, ale tu sa jeden precedens robí a nebudeme robiť ďalší predsa a teraz budeme 
poškodzovať všetkých akože ostatných, alebo ako čo,  

 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka   
- uviedol, že v krátkosti to upresní, p. Máhra sme v prvom kole stiahli, v druhom kole sme 

mu na základe materiálu, ktorý nám došiel o odovzdaní parkoviska v určitej hodnote, ktoré 
s 20 Eur/m2 dalo sumu okolo 38 neviem koľko plus mínus, to parkovisko používa asi aj on, 
využívajú ho aj občania a keď ho niekedy bude chcieť kúpiť, dúfa, že mu ho za toľko isto 
predáme, čiže tam sme v podstate dosiahli nejakú cenu, samozrejme spojením, presne preto 
sa tu uvádzali rôzne argumenty, či už od p. Barana, ale aj na ekonomickej komisii, aby bola 
v podstate (nechce povedať) rovnosť šancí, ale tie argumenty, čo boli, že to nie je v tej sume, 
ale je to suma blízka, kde sa vieme dostať a myslí si, že všeobecný konsenzus je ten, že 
predať to treba a predať to treba žiadateľovi; veľmi apeloval, aby to malo inú techniku alebo 
textáciu atď., ten konsenzus, verí tomu, že je na tej cene, ktorá bola v podstate dosiahnutá 
spojením tých rôznych hodnôt u p. Máhra, ale skôr by chcel povedať jednu vec, rozumie 
emóciám, rozumie jednej aj druhej strane, nemali by sme to takto robiť, nemali by sme tu 
byť ako psy na seba, jednoducho to nie je dobrá cesta,  

 
MUDr. Jozef Grell 
- chcel by zareagovať na p. Geru, že keď príde podnikateľ a dá si žiadosť, že chce kúpiť za 

57 Eur tento pozemok a je to v hodnotovej mape, tak nevidí dôvod, prečo by mu to 
neschválil; ak by si žiadal o úľavu a žiadal nejaké kompenzácie alebo niečo od mesta 
vzhľadom k tomu, že tu chce stavať, nemá s tým problém to prehodnotiť, ale keď niekto 
príde, že chcem od teba kúpiť auto za 100 tisíc, tak ty nebudeš hovoriť ako predávajúci, že 
vieš čo, však ty si môj kamarát, dám ti to za 50, ale možno si taký; to sú tie isté prípady, 
o ktorých hovoríš ty po meste, keď prišli, zažiadali si a ty máš teraz problém, že ako sa im 
budeš do očí dívať, že schváliš niečo; máš s tým problém, hovoríš o tom, že títo podnikatelia 
všade hovoria, že by aj oni kúpili; keď niekto žiada, tak isto, ako keď príde žiadosť, tak sa 
vždy pýta, či je aj iná alternatíva, ako žiada ten kupujúci,  

 
Miroslav Gera 
- ... (nezrozumiteľný zvukový záznam), 
 
MUDr. Jozef Grell 
- uviedol, že keď idem kupovať, tak môžem žiadať o cenu niekoho, že chcem za takúto cenu 

a teraz je vec dohody, či sa dohodneme,  
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Peter Hlavatý  
- uviedol, že skúsi byť trošku pozitívny, viac menej so všetkým súhlasí, až na to, že súhlasí 

s ekonomickou komisiou, že otvoriť to rokovanie a súhlasí s tým, že to treba predať  
p. Gašparovičovi a do budúcna navrhuje pri tom rokovaní predložiť cenu okolo 45 Eur, 
ktorá by bola možno schodná pre celé zastupiteľstvo a možno aj preňho vzhľadom na to, čo 
všetko pre to mesto urobil,    

 
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka 
- opýtal sa (p. Hlavatého), či bol spolumajiteľom Orechovej II., pozemky, čo sme vám tam 

predávali,  
 
Peter Hlavatý  
- uviedol, že nie,  
 
MUDr. Jozef Grell 
- opýtal sa, kto to tam kupoval, či brat; pýta sa, lebo chcel by mu niektoré veci pripomenúť,   
 
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka  
- uviedol, že zrejme nebol dosť presvedčivý v úvode vystúpení, ale chcel by kolegom 

povedať, že niekto o niečo žiada, dnes to tu už odznelo; to, že niekto nežiadal, je jeho chyba, 
bez pardonu; ak niekto o niečo žiada, my na základe svojho slobodného rozhodnutia sa 
rozhodneme, či mu vyhovieme, alebo nie, ale nemáme právo nejakým spôsobom meniť tú 
žiadosť a to, že Vy ste zacielil na 40; on hovorí, že ak by bol na mieste toho žiadateľa, tak 
by sa vykašlal na toto, nedával by tu nevie koľko to je dohromady 100 a 30 tisíc, požiadal 
by mesto, ak to nie je pravda, p. primátor nech ho opraví, v zmysle zákona má právo, ak má 
skolaudované nehnuteľnosti, ktoré sú tam, požiadam o zriadenie vecného bremena, uplynie 
nájomná zmluva v roku 2020 a môže sa na celé mesto vykašlať, aj na všetkých poslancov 
múdrych, ktorí chcú teraz vydolovať z niečoho niečo; to, že je ochotný a z nejakého dôvodu 
chce sceliť tie pozemky a chce za to niečo zaplatiť je jeho slobodná vôľa; svoje záujmy si 
môže ošetriť aj za 0 Eur,  

 
Peter Hlavatý 
- uviedol, že on nikomu nič nevnucuje, akurát len súhlasí s postojom ekonomickej komisie 

a ak by prebiehali tie rokovania, teda, že by sa to takým spôsobom uberalo, tak by povedal, 
že aká cena by bola možno schodná, takže nechce nikomu nič vnucovať, ani s nikým 
bojovať; je presvedčený o tom, že 45 Eur, vzhľadom na investície a všetky veci, si myslí, 
že je schodné a zopakuje, že je dobré to predať tomu, kto tam má niečo postavené, lebo 
nikomu inému sa to predať nedá, takže by bol rád, keby to, čo hovorí, bolo tak pochopené 
a aby to nebolo nejako pretočené,     

 
Mgr. Jozef Varsányi   
- uviedol, že nikdy nereaguje, ak mu poslanci niečo píšu, ale urazilo ho, keď p. Gera im poslal 

takýto list, že jedine on a nikto iný nesponzoruje a že p. Gašparovič vôbec nesponzoruje; 
určite ste p. Gašparoviča poznali skôr ako ja napriek tomu, že tu je štvrté obdobie; chce len 
jedno povedať, že osobne dohodol s p. Gašparovičom takmer 100 tisíc korún na úpravu 
Feketeházyho kaplnky, tak nehovorte, že on nesponzoruje, urobil dvere a všetko, osobne to 
s ním dohodol; nevie, kde na to prišiel p. Gera, že 100 tisíc Eur, opýtal sa ho, či robí cenovú 
mapu mesta, teda hodnotová mapa; jedno je pravda, p. poslanec Bartošovič trafil klinec po 
hlave, je o tom presvedčený, že keby ste zostal v takom stave, v akom ste boli,  
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s p. Gašparovičom, tak nie 40, ale 15 budete hlasovať, aby sme mu odpredali pozemok, to 
je celá pravda,  

 
Miroslav Gera – faktická poznámka 
- reagoval, že ho pozná veľmi zle, z tohto hľadiska ste sa veľmi zmýlili a čo sa týka toho 

výpočtu, trošku matematiku ovláda, tak nech si to aj on trošku prepočíta a zistí, koľko je 
strata pre mesto,  

 
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka 
- uviedol, že berme, že neprejde hlasovanie, nedostane pozemky, vykašle sa na to, len hovorí, 

že bola to ponuka a v hodnote 136 tisíc, toto mesto príde o 136 tisíc, vtedy on vidí, že je to 
strata p. poslanec Gera,  

 
Miroslav Gera   
- uviedol, že nepovedal, aby sme mu to nepredali, ale povedal, aby sme mu to nepredali pod 

cenu tak hlboko ako momentálne žiada, takže tu nejde o to, že to nepredať, ale nejakým 
spôsobom nereflektovať na tých veciach, čo všetko tu bolo porozprávané, čo sa týka, že dal 
do mesta, keď to tak je, nemá problém aj s inou cenou, ale tu sa jedná o to, aby sa rokovalo 
o tej cene, lebo 30 Eur, plus 30 tisíc, ktoré vidí na papieri, nerieši túto situáciu, to je jeho 
názor pre mesto; čo sa týka sponzoringu a týchto ostatných vecí, nevidí zmysel, aby niečo 
robil pre mesto, keď tuto niekomu darujeme v priemere cca 70 tisíc, keď odčítame tých  
30 tisíc,  

 
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka 
- uviedol, že si pamätá, že mesto už rokovalo s ním, predsa tu bol jeho návrh za 20 Eur/m2, 

povedali sme, že je to málo, dal 30 Eur/m2, a stále bude hovoriť, že na jeho mieste by sa na 
to vykašlal a mesto príde o 136 tisíc, vtedy príde, nech zasponzoruje potom p. Gera do mesta 
136 tisíc,  

 
Peter Hlavatý – faktická poznámka 
- uviedol, že samotný mestský úrad odporúča predať na dolnej hranici aktuálnej hodnotovej 

mapy mesta Šaľa t.j. v kúpnej cene 59,749 Eur/m2, takže len toľko k tomu,  
 
Ing. Štefan Bartošovič  
- uviedol, že hodnotová mapa mesta nie je záväzný dokument, keby to bol cenník hodnotový 

schválený Ministerstvom financií, záväzným pre mesto a mestské zastupiteľstvo, tak to je 
iná vec, ale Vy ste slobodný človek, poslanec, ktorý podľa svojho vedomia a svedomia má 
rozhodnúť a on si to dovolil vo svojom vystúpení povedať, že zvažuje aj iné veci ako tieto 
doporučenia a pri všetkej úcte si myslí, že schovávať sa za hodnotovú mapu mesta je úbohé,  

 
Mgr. Jozef Belický   
- uviedol, že by chcel vyjadriť svoj postoj, alebo ani nie postoj, lebo nechce ovplyvňovať 

hlasovanie, principiálne ako to poslanci odhlasujú, tak nemá problém tak podpísať 
uznesenie, chce povedať len niekoľko vecí; po prvé, schovávať sa za hodnotovú mapu, ako 
si to vypočul aj v televíznej relácii od kolegu p. Vicenu sa môžeme vtedy, ak tá mapa bude 
spĺňať aspoň elementárne kritériá tzn., že bude aktualizovaná aspoň raz za 10 rokov, ani 
toto sa v tomto meste nestalo; hodnotová mapa pochádza z dvoch volebných období 
dozadu, zo začiatku toho obdobia a kúpa a predaj je vždy založená na tom, že nemôže nás 
okradnúť niekto, kto nám nechce, neponúka nejakú kúpnu cenu tým, že nám ponúka inú, 
toto je jednoducho chiméra, nemôže nás okradnúť niekto, kto ...; čiže tie argumenty, že 
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okradne nás o 70 tisíc, ponúkol túto cenu, mal s ním rokovanie po minulom zastupiteľstve, 
kde to bolo stiahnuté aj s odporúčaním rokovať, rokovali sme, jeho záverečný návrh bol 
navýšenie ceny o 10 Eur/m2 s tým, že 30 tisíc chce ponúknuť na verejnoprospešné aktivity 
mesta, čím sa vlastne cena navýšila na takmer 38 Eur; faktom je, že zdieľa názor p. poslanca 
Krištofa, že my nemáme komu inému predať tieto pozemky, to sme si všetci vedomí, že asi 
nebudeme vyhlasovať verejnoobchodnú súťaž na predaj týchto pozemkov, lebo veľmi 
pravdepodobne, že v tom rozmere a s tým zaťažením, ktoré na týchto pozemkoch je, by sa 
nikto do tejto súťaže za cenu minimálne 40 Eur, ktorú si tu predstavujeme, jednoducho 
neprihlásil; toto sme už skúšali na iných pozemkoch, takéto počiny v tomto meste majú 
parádnu históriu a nakoniec aj žiadny predaj z toho nikdy nebol, na predaj a kúpu treba vždy 
dvoch, jedného, kto si myslí, aká má byť cena a druhého, ktorý je ochotný ju zaplatiť; ešte 
raz sa vracia k tomu, že hodnotová mapa nemôže byť záväzným dokumentom a nemôžeme 
sa schovávať za to, že však ako hodnotová mapa, nie, hodnotová mapa bola aktuálna 
v nejakom čase pravdepodobne, ale ešte aj vtedy k tomu treba aj druhú stranu, ktorá je 
ochotná toto zaplatiť; toto je jeho pohľad na to, dnes rozhodnete o tom, že či týchto 138 
tisíc pribudne do mestského rozpočtu, alebo nie, ani jedna, ani druhá varianta neohrozuje 
život v tomto meste, prežijeme aj bez 138 tisícoch a potešíme sa, aj keď do rozpočtu prídu; 
myslí si, že ak schválime dnes zámer, že o tom je táto diskusia, preto aj tie body boli 
spojené, tak je jasný zámer, ktorý chceme; samozrejme, môžu nastať okolnosti, pre ktoré 
v budúcom hlasovaní jednoducho bude nemožný tento predaj, to pripúšťa, ale dnes tu už 
počul o nesprávnom menežovaní a nevie o čom všetkom, urobili sme všetko, čo sme urobiť 
mali a prepáčte, ale keďže poslanci trvali na tom, aby stanovisko reflektovalo interné 
predpisy, podľa ktorých doteraz sa postupovalo, upozornili sme na to, že existuje tu 
hodnotová mapa a že v rámci toho, že sa toho poslanci dožadovali, my odporúčame predaj 
v týchto intenciách; to, za koľko to naozaj mestské zastupiteľstvo predá, je vašou 
zodpovednosťou, vašim výhradným právom a môže to byť aj vašou hrdosťou alebo vašou 
hanbou, toto pripúšťa, ale jednoducho on do tohto zasahovať odmieta                             

 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 5/1/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny, 

B. konštatuje, že 
pozemok vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN č. 1038/39, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 1513 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa  
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, mesto nemôže inak účelne 
využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu Šaľa  
na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN  
č. 1038/39, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1513 m2, vedená katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva  
č. 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona  
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3  
písm. a) Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, 
spočívajúci v skutočnosti, že ide o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľa, na ktorom sa 
nachádzajú prístupové komunikácie a parkoviská k čerpacej stanici pohonných hmôt vo 
výlučnom vlastníctve žiadateľa, v kúpnej cene 30,- EUR/m2, t. j. v celkovej kúpnej cene 
45390,- EUR, pre G & G. s.r.o. Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 31 418 937.  
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Prezentácia: 20 
Za:  13 
Proti:    6 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 6/1/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny, 

B. konštatuje, že 
pozemok vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra „C“ KN č. 1038/68, 
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 571 m2, odčlenená od pôvodnej parcely registra „C“ 
KN č. 1038/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1649 m2, podľa Geometrického plánu 
č. 51/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS - geodetické služby, s.r.o. dňa 31. 08. 2017, 
autorizačne overený Ing. Petrom Petrom dňa 31. 08. 2017, vedená katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 mesto 
nemôže inak účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočnou z dôvodu, že trvale neslúži 
mestu Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra 
„C“ KN č. 1038/68, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 571 m2, odčlenená od pôvodnej 
parcely registra „C“ KN č. 1038/33, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1649 m2, podľa 
Geometrického plánu č. 51/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť GEOS - geodetické služby, 
s.r.o. dňa 31. 08. 2017, autorizačne overený Ing. Petrom Petrom dňa 31. 08. 2017, vedené 
katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste 
vlastníctva č. 1, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona 
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) 
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci  
v skutočnosti, že ide o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľa, na ktorom sa nachádzajú 
spevnené plochy k nehnuteľnosti vo výlučnom vlastníctve žiadateľa, v kúpnej cene  
30,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere 571 m2 v celkovej kúpnej cene 17130,- EUR, pre 
GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta, IČO: 46 198 041.  

 
Prezentácia: 20 
Za:  14 
Proti:    5 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 7/1/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného 
osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny, 
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B. konštatuje, že 
pozemky vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN č. 1038/54, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 1060 m2; parcela registra CKN č. 1038/56, zastavaná plocha 
a nádvorie o výmere 442 m2, vedené katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec 
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, mesto nemôže inak účelne využiť, a preto 
sa stávajú trvale prebytočnými z dôvodu, že trvale neslúžia mestu Šaľa na plnenie úloh 
v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním, 

C. schvaľuje 
zverejnenie zámeru prevodu pozemkov vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN  
č. 1038/54, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1060 m2, parcela registra CKN  
č. 1038/56, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 442 m2, vedené katastrálnym odborom 
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, ako 
prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a) Zásad 
hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci 
v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľa, na ktorom sa nachádzajú 
prístupové komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a dvor k nehnuteľnostiam vo 
výlučnom vlastníctve žiadateľa, v kúpnej cene 30,- EUR/m2, t. j. pri celkovej výmere  
1502 m2 v celkovej kúpnej cene 45060,- EUR, pre GG BUILDING, s.r.o., Šafárikova 429, 
924 01 Galanta, IČO: 46 198 041.  

 
Prezentácia: 20 
Za:  13 
Proti:    6 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
8. Ing. Mário Marko, Okružná 5, 927 01  Šaľa – žiadosť o odpustenie zvyšnej časti 

poplatkov z omeškania - materiál číslo D 8/1/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá odporúča. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Michael Angelov 
- opýtal sa, koľko takýchto podobných prípadov eviduje mesto, to, čo ideme teraz odpúšťať; 

pýta sa preto, že potom sa tu môže zase niečo spustiť, že teda o akých číslach sa bavíme,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- opýtala sa, či sa pýta, že koľko takýchto exekúcií,  
 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že áno, koľko takýchto exekúcií má mesto,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková  
- uviedla, že v tomto momente na to nevie odpovedať, pretože byty nám spravuje spoločnosť 

Bytkomfort, ale vieme si túto informáciu vypýtať,  
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Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že sa pokúsi podať bližšiu informáciu, stretol sa s p. Máriom Markom; každý jeden 

prípad, ktorý chceme nejako ukončiť, posudzujeme individuálne, jednoducho sa vyhodnotia 
všetky pre a všetky proti, čo všetko ten človek urobil, aby to takto nebolo, ako sa v tejto 
situácii ocitol; tento prípad je naozaj hodný našej podpory preto, lebo ten človek už poplatil 
všetko, čo mohol, ale on celkom ten dlh nespôsobil a teraz sa snaží zahladiť, už zaplatil na 
poplatkoch také peniaze, ktoré nezodpovedajú výške dlhu, ktorú sme pôvodne vymáhali, 
sme na  násobkoch v podobe penále, ak je možnosť s každým, kto má záujem, sa snažíme 
uzavrieť splátkový kalendár tak, aby sme ho nepritlačili k múru, lebo človek v núdzi sľúbi 
aj to, čo potom nemôže už nikdy splniť; snažíme sa urobiť tie podmienky podľa vlastného 
posúdenia, aby tie splátky bol schopný splácať, čiže posudzujeme individuálne každý 
prípad, ale exekúcií máme predpokladá skôr stovky od súm na tri eurá, s ktorými sa 
vysporiadavame nejako priebežne tu v zastupiteľstve až po sumy, ktoré dosahujú možno 
stovky eur a samozrejme výnimočne aj tisíce, veď aj tie sú spomenuté, ale snažíme sa každý 
prípad posudzovať individuálne a hľadať možnosť tak, aby sme vyšli v ústrety našim 
občanom, ktorí majú záujem jednoducho riešiť situáciu, 

 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že dobre, keď sa už o tom takto bavíme, vždy tá iniciatíva prichádza od toho 

konkrétneho občana, 
 
Mgr. Jozef Belický           
- uviedol, že jednoznačne,  

 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že či možno nie je dobré aj nejako venovať tomu pozornosť nejakú plošnú a prísť 

s nejakou ponukou pre tých, ktorí sú … (nedokončená veta),  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že spravili sme to už v tomto zastupiteľstve, že ak zaplatí niekto istinu v celej 

výške, tak mu odpúšťame polovicu penále automaticky,  
 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že áno, už si spomína,  
 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že nájomné zmluvy na byty sa uzatvárajú na dobu jedného roka, pokiaľ niekto má 

dlh na nájomnom, čiže je tam nejaká pohľadávka, tak najprv sa vždy spíše nejaká dohoda  
o uznaní tej pohľadávky, kde je splátkový kalendár a až potom sa s tým konkrétnym 
človekom uzavrie zmluva na ďalšie obdobie, 

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že máme s tým viac pozitívnych ako negatívnych skúseností, ľudia sa snažia 

jednoducho tie dlhy dorovnať a máme aspoň malú šancu, že získame skutočne peniaze,      
 
Ing. Peter Andráši – faktická poznámka 
- uviedol, že p. primátor ho predbehol, ale stručne mu odpovie, osobne si myslí, že takýchto 

prípadov ako je tento, čo má zaplatiť tisíce, má zaplatiť tisíce na úrokoch a penáloch, časť 
exekúcií, lebo po kom ísť, keď nie po tom, kto platí, lebo teoreticky tá druhá strana neplatila, 
tam tá jeho partnerka alebo priateľka, alebo kto to bol; osobne si myslí, že toto je unikátny 
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prípad, že buď teda dlžia tisíce a nechcú platiť a tento dobrák sa snaží zaplatiť trojnásobok 
ako B.M.G. INVEST v podstate; toto je unikát určite, že niekto zaplatil ťažké tisíce a ešte 
bol ochotný, to vyrovnal, to vyrovnal, to vyrovnal,   

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že pri tom rokovaní odznelo aj to, že jednoducho už bol potrestaný na náš vkus 

dosť,  
 
Ing. Štefan Bartošovič  
- uviedol, že toto zrovna nie je exemplárny prípad, ale predpokladá, že nejaké vymáhanie 

nedoplatkov z nájomných bytov sa nejakým spôsobom zefektívni, ak sa spoločne 
dohodneme na ďalšom zastupiteľstve, že správu bytov v Šali po Bytkomforte, plus ďalšie 
bytové jednotky, prevezme MeT Šaľa, že to bude asi rozšírením činnosti, že to bude 
efektívnejšie,   

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

žiadosť o odpustenie zvyšnej časti poplatkov z omeškania, 
B. schvaľuje 

odpustenie zvyšnej časti poplatkov z omeškania z exekúcie Ex 96/2010, vedenej u súdneho 
exekútora JUDr. Balaška so sídlom Komárňanská 100, 947 01  Hurbanovo, vo výške  
7 370,78 EUR pre Ing. Mária Marka, bytom Okružná 5, Šaľa. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
9. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do 

priemyselného areálu“ od jednotlivých vlastníkov - materiál číslo D 9/1/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá súhlasí, aby bola 
schválená táto kúpa.  
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním  
do priemyselného areálu“ od jednotlivých vlastníkov, 

B. schvaľuje 
kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním  
do priemyselného areálu“ od jednotlivých vlastníkov a za kúpnu cenu podľa prílohy č. 1 
k tomuto uzneseniu.  

 



33 
 

Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
10. GP-OMEGA s.r.o., Alžbetínske nám. 1203, 929 01 Dunajská Streda – žiadosť  

o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta v prospech 
Západoslovenskej distribučnej, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - materiál číslo 
D 10/1/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá súhlasí so zriadením 
vecného bremena. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa v prospech 
Západoslovenskej distribučnej, a.s. Čulenova 6, 816 47 Bratislava, 

B. schvaľuje 
zriadenie vecného bremena na pozemky vo vlastníctve mesta Šaľa vedené katastrálnym 
odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva  
č. 1: 
- parcela CKN č. 3080/11, zastavané plochy a nádvoria o výmere 11278 m2,  
- parcela CKN č. 3080/12, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2922 m2,  
- parcela CKN č. 3080/13, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12399 m2, 
- parcela CKN č. 3080/14, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2147 m2, 
- parcela CKN č. 3080/210, zastavané plochy a nádvoria o výmere 1356 m2,  
- parcela CKN č. 3080/212, zastavané plochy a nádvoria o výmere 5002 m2, 
- parcela CKN č. 3080/350, zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, odčlenená 

a novovytvorená z pôvodných parciel CKN č. 3080/210, zastavané plochy a nádvoria 
o výmere 1386 m2 a parcely CKN č. 3080/212, zastavané plochy a nádvoria o výmere 
5012 m2, v zmysle Geometrického plánu č. 91/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť  
Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 10. 2017, úradne overený katastrálnym odborom okresného 
úradu Šaľa dňa 26. 10. 2017 pod číslom 496/2017, 

spočívajúceho v zriadení a uložení elektroenergetických zariadení, užívaní, prevádzkovaní, 
údržbe, opráv, úprav, rekonštrukciách, modernizáciách a akýchkoľvek iných stavebných 
úprav elektroenergetických zariadení a ich odstránení, vstupe, prechode a prejazde peši, 
motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi a mechanizmami 
oprávneným z vecného bremena za účelom výkonu povolenej činnosti v zmysle zákona  
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, v rozsahu stanovenom Geometrickým plánom č. 91/2017, ktorý vyhotovila 
spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 19. 10. 2017, úradne overený katastrálnym odborom 
okresného úradu Šaľa dňa 26. 10. 2017 pod číslom 496/2017 a za odplatu v celkovej výške  
1 040,- EUR, v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s., so sídlom Čulenova 6,  
816 47 Bratislava, IČO: 36361518. 
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Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
11. Návrh podmienok na dopredaj bytov v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 

1948 vo vchodoch 17, 19 a 21, na pozemku parcela KN C číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa 
- materiál číslo D 11/1/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá súhlasí. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh podmienok na dopredaj bytov v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948 
vo vchodoch 17, 19 a 21, na pozemku parcela KN C číslo 3080/40-42 v k. ú. Šaľa,  

B. ruší 
- v časti B. uznesenia č. 6/2009 – VI. zo dňa 22. októbra 2009 v ods. 2. písm. b)  

znenie druhej odrážky, 
- v časti B. uznesenia  č. 5/2012 – VII. zo dňa 27. septembra 2012 v ods. 2. text 

v zátvorke, 
C. schvaľuje 

1. odpredaj bytov číslo 33 až 36 v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948 
vo vchode 19 na prízemí, nasledovne:  
- byt č. 35 odpredať vyhlásením obchodnej verejnej súťaže podľa ustanovení § 281  

a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení, 
- byty č. 33, 34 a 36 odpredať nájomníkom za cenu vypočítanú podľa § 18, § 18a ods. 

1 a § 18b ods. 3 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov a v súlade so Všeobecne záväzným nariadením  
č. 8/2014 o spôsobe bezúročného splácania bytu, ateliéru a pozemku vo vlastníctve 
mesta Šaľa, 

2. odpredaj bytov v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948 vo vchode 17, 
19 a 21 pre nájomníkov, ktorí požiadali o prevod bytu po 31. decembri 2016  
(§ 32e ods. 5 zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov 
v znení neskorších predpisov) za kúpnu cenu ako ostatným nájomníkom, t. j. za 
zvýhodnené cenové podmienky s podmienkou, že budú mať vyrovnané všetky záväzky 
voči mestu,  

3. ustanovenie odseku 2 sa primerane použije aj pre dopredaj jednotlivých bytov vo 
vlastníctve mesta v bytových domoch, ktoré sú určené na odpredaj a nájomník požiada  
dodatočne o prevod bytu do vlastníctva.   

 
Prezentácia: 19 
Za:  18 
Proti:    0 
Zdržal sa:   1 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
12. Návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu  

1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach  
a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod 
číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 
3080/36, 37, 38, 39 v k. ú. Šaľa“ - materiál číslo D 12/1/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Predkladateľka doplnila správu o stanovisko ekonomickej komisie, ktorá súhlasí. 
 
Diskusia: 
  
Ing. Michael Angelov 
- opýtal sa, či by nebolo možné, aby tie súťažné podklady boli zverejnené na internete, 

je tam, že je možné ich vyzdvihnúť na Mestskom úrade v Šali; opýtal sa, či budú zverejnené 
na internete,  

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že oznámenie bude určite na internete, oznámenie dáme aj do novín, oproti podpisu 

zvykneme dávať tie súťažné podklady,   
 
Ing. Michael Angelov 
- opýtal sa, či je na to nejaký dôvod, či by sa mohlo niečo stať, lebo mohlo by to byť ako 

príloha, že keď tam je oznámenie, je tam aj príloha, smeruje k tomu, že viac ľudí sa môže 
zapojiť do súťaže, teoreticky vyššia cena môže z toho vzísť,  

 
Mgr. Miloslava Bartíková 
- uviedla, že v podstate môžu sa nám ohlásiť aj mailom a my mu ich mailom zašleme, aby 

sme mali prehľad o tom, že asi koľko tých … (nedokončená veta),  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že nevieme teraz asi odpovedať na otázku, či zákon predpokladá vo verejnej 

obchodnej súťaži, že niekto si musí fyzicky vyzdvihnúť súťažné podklady, nevie na to teraz 
odpovedať asi nikto; aby sme skrátili tento problém, tak sa dohodneme, že ak niet zákonnej 
prekážky, zverejníme súťažné podklady,     

 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že sme dohodnutí,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

návrh podmienok obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu  
1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach 
a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod 
číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 
3080/36, 37, 38, 39 v k. ú. Šaľa“, 
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B. schvaľuje 
1. vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže (OVS) „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu  

1-izbového bytu číslo 18 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach 
a zariadeniach, na prízemí v bytovom dome na ulici Slnečnej, súpisné číslo 1941, vchod 
číslo 3, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemkom registra C KN parcelné číslo 
3080/36, 37, 38, 39  v k. ú. Šaľa“, podľa predloženého návrhu 

2. podmienky OVS uvedené v predložených súťažných podkladoch  
3. členov súťažnej komisie: 

- Ing. Peter Jaroš, poslanec 
- Róbert Tölgyesi, poslanec 
- Ing. Katarína Machová, člen komisie ekonomickej 
- MUDr. Jozef Grell, člen komisie pre sociálne, zdravotné a bytové otázky  
- Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ 
- JUDr. Margita Pekárová, zamestnanec MsÚ 

4. predložiť informáciu o výsledku OVS na marcovom zasadnutí mestského zastupiteľstva 
v roku 2018.  

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
E. PERSONÁLNE ZÁLEŽITOSTI 
 

Neboli predmetom rokovania.  
 
 
F. PRÁVNE ZÁLEŽITOSTI 
 
1. Zmluva o dielo č. 519/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia 4 dráh na kolkárni,  

ul. Horná 28, 927 01 Šaľa“ - materiál číslo F 1/1/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. – procedurálny návrh  
- uviedla, že má procedurálny návrh, keďže ideme hovoriť od jedna až do päť o zmluvách, 

tak by navrhovala, aby sme hlasovali o tom, že ich predložíme naraz, diskusia by bola ku 
každému v rámci toho osobitne a hlasovali by sme osobitne,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že čiže diskutovať spoločne o týchto bodoch, dá ešte raz priestor na prihlásenie sa 

do diskusie a potom hlasovať o každom samostatne, ak tomu správne rozumel,  
 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD.  
- uviedla, že áno,  
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Hlasovanie o procedurálnom návrhu PaedDr. Danici Lehockej, PhD. v znení: 
- o materiáloch F1 – F5 rokovať spoločne a hlasovať o nich samostatne.   
Prezentácia: 20 
Za:  19 
Proti:    1 
Zdržal sa:   0 
Procedurálny návrh PaedDr. Danici Lehockej, PhD. bol prijatý.  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že budeme postupovať tak, ako to bolo v návrhu p. viceprimátorky, požiadal 

predkladateľku predložiť materiály, potom otvorí spoločnú diskusiu,  
 
2. Zmluva o dielo č. 573/2017 na realizáciu diela „Výmena okien a dverí obytného domu 

na V. Šrobára 572/9, 11 v Šali“ - materiál číslo F 2/1/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
3. Zmluva o dielo č. 690/2017 na realizáciu diela „Vymaľovanie stropnej krytiny 

v športovej hale v Šali“ - materiál číslo F 3/1/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
4. Zmluva o dielo č. 696/2017 na realizáciu diela „Stavebné úpravy športovej haly – 

strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“ - materiál číslo F 4/1/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
5. Zmluva č. 877/2017 o poskytnutí plnenia v oblasti energetickej úspory  

č. Z-S-2017-000168-00 - materiál číslo F 5/1/2018  
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 

 
Do diskusie k materiálom F1 – F5 sa nikto neprihlásil. 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 1/1/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

Zmluvu o dielo č. 519/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia 4 dráh na kolkárni,  
ul. Horná 28, 927 01 Šaľa“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Rekonštrukcia 4 dráh na kolkárni,  

ul. Horná 28, 927 01 Šaľa“, 
b) Zmluvu o dielo č. 519/2017 na realizáciu diela „Rekonštrukcia 4 dráh na kolkárni,    

ul. Horná 28, 927 01 Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom ZAKO Slovakia s.r.o., so sídlom 
Kollárova 7, 921 01 Piešťany,  IČO: 50261576, IČ DPH: SK2120277929. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
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MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 2/1/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

Zmluvu o dielo č. 573/2017 na realizáciu diela „Výmena okien a dverí obytného domu  
na V. Šrobára 572/9, 11 v Šali“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Výmena okien dverí obytného domu na  

V. Šrobára 572/9, 11 v Šali“, 
b) Zmluvu o dielo č. 573/2017 uzatvorenú s dodávateľom MB EURO-MONT, s.r.o. 

Hollého 1854/9, 927 05 Šaľa, IČO: 43 910 629, IČ DPH: SK2022525869. 
 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 3/1/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

Zmluvu o dielo č. 690/2017 na realizáciu diela „Vymaľovanie stropnej krytiny v športovej 
hale v Šali“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Vymaľovanie stropnej krytiny v športovej 

hale v Šali“, 
b) Zmluvu o dielo č. 690/2017 na realizáciu diela „Vymaľovanie stropnej krytiny 

v športovej hale v Šali“ uzatvorenú s dodávateľom Siemens s.r.o., so sídlom Lamačská 
cesta 3/A, 841 04 Bratislava – Karlova Ves, IČO: 31 349 307, IČ DPH: SK2020295244. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 4/1/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

Zmluvu o dielo č. 696/2017 na realizáciu diela „Stavebné úpravy športovej haly – strešná 
konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“, 
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B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Stavebné úpravy športovej haly – strešná 

konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“,  
b) Zmluvu o dielo č. 696/2017 na realizáciu diela „Stavebné úpravy športovej haly – 

strešná konštrukcia, výplne otvorov a bleskozvod“ uzatvorenú s dodávateľom  
Rafix s.r.o., Zámocká 22, 811 01 Bratislava, IČO: 44504501, IČ DPH: SK2022720051. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu F 5/1/2018) v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

Zmluvu č. 877/2017 o poskytnutí plnenia v oblasti energetickej úspory  
č. Z-S-2017-000168-00,  

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Výmena osvetlenia a využitia úsporných 

LED zdrojov svetla v objektoch budov mesta Šaľa“, 
b) Zmluvu č. 877/2017 o poskytnutí plnenia v oblasti energetickej úspory  

č. Z-S-2017-000168-00 na výmenu osvetlenia a využitia úsporných LED zdrojov svetla 
v objektoch budov mesta Šaľa uzatvorenú s dodávateľom Stredoslovenská energetika, 
a.s., so sídlom Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina, IČO: 36403008,  
IČ DPH: SK2020106682. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
6. Rámcová dohoda o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora  

č. 457/2017 na realizáciu zákazky s názvom „Mobilné telekomunikačné služby“ - 
materiál číslo F 6/1/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
 
Diskusia: 
 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že by chcel navrhnúť len drobné zlepšenie a má pocit, že voľakedy to tam bolo, že 

keď je viac uchádzačov, že sa aj píše, že akú ponuku dal, v akej výške, že či by to bolo 
možné v budúcnosti,  
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Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že tento údaj sa oznamuje obvykle všetkým uchádzačom, takže nie je problém, 

prečo by sme to nemohli zverejniť tu,  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali   
A. prerokovalo 

Rámcovú dohodu o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora  
č. 457/2017 na realizáciu zákazky s názvom „Mobilné telekomunikačné služby“, 

B. berie na vedomie 
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Mobilné telekomunikačné služby“, 
b) Rámcovú dohodu o poskytovaní telekomunikačných služieb mobilného operátora  

č. 457/2017 zo dňa 30. 05. 2017 na realizáciu zákazky s názvom „Mobilné 
telekomunikačné služby“ uzatvorenú s poskytovateľom Orange Slovensko, a.s.,  
so sídlom Metodova 8, 821 08  Bratislava, IČO: 35697270, IČ DPH: SK2020310578. 

 
Prezentácia: 19 
Za:  19 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
7. Informácia o Rámcovej dohode o poskytnutí poisťovacích služieb, ktorej predmetom 

je poistenie majetku, havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti 
za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - materiál číslo F 7/1/2018  

Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo 

informáciu o poistení majetku mesta, 
B. berie na vedomie 

rámcovú dohodu o poskytnutí poisťovacích služieb, ktorej predmetom je poistenie majetku, 
havarijné poistenie a povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 
prevádzkou motorového vozidla. 

 
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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G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI 
 
Ing. Gabriela Lacková 
- uviedla, že by chcela mestské zastupiteľstvo informovať o tom, že vznikol mládežnícky 

parlament, bolo to 16. decembra 2017, je to už výstup z tej konferencie, ktorú sme mali 
k islandskému modelu prevencie drogových závislostí, takže tešíme sa, že mládež 
zareagovala, chce sa podieľať na dianí v našom meste a ďakujeme veľmi pekne  
p. primátorovi, že podporil túto aktivitu, prijal študentov a oni už začali rokovať a dnes by 
požiadala Aleša Maliniaka, aby sa predstavil ako zvolený predseda a potom ako hosťa nášho 
výboru, ktorý sme mali, p. Michala Pleidela, ktorý by predstavil jednu prezentáciu, ktorú 
ponúka na realizáciu v meste,    

 
Aleš Maliniak 
- uviedol, že bol zvolený za predsedu Mládežníckeho parlamentu v Šali, prišiel sa predstaviť 

preto, aby naši poslanci mesta spolupracovali s mládežou, aby nás podporovali a aby sme 
niečo pre mládež v našej Šali dokázali, lebo momentálne je to veľmi biedne a potom 
vznikajú rôzne drogové závislosti, tak, aby sme to vedeli obmedziť a vytvoriť rôzne 
športové a záujmové aktivity pre mládež v Šali spolu s nápadmi mladých, aby sa dali 
realizovať ľahšou cestou; zatiaľ sme sa zapojili do projektu islandský model, chceli by sme 
sa tam vlastne zapojiť ako Mládežnícky parlament zo Šale a žiadame vás o podporu 
a priazeň v tomto čine,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že za skvelé považuje už len to, že prišiel vystúpiť, stretol sa so zástupcami 

mládežníckeho parlamentu, bolo to skvelé stretnutie a verí, že bolo prvé a že budú 
pokračovať; zatiaľ sme zobrali tomu záver, že máme nejaké stanovy, že mládežnícky 
parlament bude poradným orgánom primátora tak, aby tá komunikácia so samosprávou bola 
jednoduchšia; verí, že vzniknú na takejto báze nápady, ktoré možno nie vždy musia 
napadnúť niektorého z poslancov a budú prínosom pre našu mládež;  

 
Michal Pleidel 
- uviedol, že by chcel predstaviť jeden zaujímavý projekt, ktorý by chcel v meste zrealizovať; 

bol zhruba 15 – 17 rokov mimo Šale a teraz sa vrátil po rokoch naspäť bývať a žiť v Šali 
a v tom období, čo pobehal rôzne po Slovensku a aj trochu ďalej sa začal intenzívne 
venovať športovému lezeniu; táto aktivita je veľmi zaujímavá pre mládež ako aj pre starších 
a dá sa rôzne rozvíjať, má rôzne formy a disciplíny, dneska to už nie je o mrznutí niekde 
v horách ale už len to samotné lezenie sa vlastne vyselektovalo do takej miery, že bude to 
dokonca aj na olympiáde ako jedna z disciplín; v Šali dokonca je taká malá stienka, ktorá 
je niečo podobné ako je na obrázku (prezentácia fotografií), ale v menšom rozmere, ale toto 
nie je možno celkom vhodný formát do tohto mesta; pri takomto niečom je potrebná vysoká 
miera zodpovednosti, niekto tam musí byť zaškolený a venovať sa tým, ktorí lezú, čo je 
teda samozrejme spojené aj s nejakým nebezpečenstvom, takže v Šali by to asi nemalo 
perspektívu, preto aj tá stienka nefunguje si myslí; ďalšia odnož toho lezenia je  
tzv. Bouldering, ono to pôvodne vzniklo ako tréning a lezie sa bez lana len do výšky  
nejakých troch štyroch metrov nad matracom, ktorý má hrúbku 30 centimetrov, je to veľmi 
bezpečné a čo je na tom super je, že vlastne v jednom priestore sa môže realizovať alebo 
zabaviť rodina s deťmi, môže hneď vedľa nich si vymyslieť vlastnú nejakú sekvenciu atlét, 
ktorý je formátu možno reprezentácie, takže skôr takéto niečo by tu bolo podľa neho veľmi 
zaujímavé, posledné roky to obrovským spôsobom narastá na popularite nielen na 
Slovensku, ale všeobecne vo svete o čom svedčí aj to, že to bude aj na olympiáde; na 
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fotografii ukázal, aké to je vysoké v mierke a na drevených štruktúrach sú rôzne chyty 
a každý si môže vymyslieť rôznu sekvenciu, je to už možno trošku podobné niekedy viacej 
takej gymnastike ako tomu, z čoho to pôvodne vzišlo z nejakého lezenia v horách, alebo 
podobne; kto má ambíciu chodiť do hôr, tak na takomto priestore sa môže pripraviť, ale 
dnes už mnoho ľudí to má vyslovene po robote fitnescentrum, alebo také odreagovanie sa; 
na fotografii ďalej ukázal slečnu 15 ročnú Vandu Michalkovú, ktorá je veľmi úspešná 
reprezentantka, vyhrala majstrovstvá Európy aj Európsky pohár, tá mladá generácia je 
v tomto veľmi silná a perspektívna; nie je to náročné na priestor, je to veľmi bezpečné 
a veľmi zaujímavé, aj také zábavné aj pre mladých, ako sa tam realizujú; dá sa povedať, že 
už v každom väčšom meste na Slovensku takéto niečo je, tá konštrukcia je veľmi podobná 
tomu, z čoho sa robia strechy, takže sa to vystavá, potom sa to obalí tými doskami (ukázal 
na fotografii) a okrem iného je to veľmi dobrý spôsob, ako si dať nejaké svalstvo do 
poriadku, je to taký príjemný bodybuilding, možno zábavnejší ako dvíhanie činiek, ale to 
už má každý samozrejme iné záujmy; ak by našiel podporu alebo priestor v Šali, kde by sa 
takéto niečo dalo robiť, tak by to rád zrealizoval, ak sa to nebude dať, tak má v úmysle 
možno niečo súkromné, čo by ale bolo vo veľkej miere provizórne a asi by to bolo aj menej 
prístupné verejnosti, má nejaký priestor v Galante, tam by sa to dalo zrealizovať, ale chce 
skúsiť získať nejakú podporu, alebo možno nejakým grantom z čoho by sa dalo robiť niečo 
oveľa serióznejšie, väčšie, profesionálne zrealizované a otvorené pre všetkých; ak to už 
existuje, je to postavené, tak nevyžaduje to žiadne ďalšie náklady, možno okrem nejakej 
jednej brigády dvojdňovej raz ročne, tie chyty sa odmontujú, umyjú sa a namontujú sa 
naspäť, vyčistí sa ten priestor, zotrieť ten igelit pod ktorým sú tie matrace, takže okrem 
kúrenia a bežných nákladov to nevyžaduje žiadne ďalšie výdavky; výška je do tých 
maximálne štyroch až piatich metrov, minimálne sú tri, že je to ešte také použiteľné, 
väčšinou sa to robí z polyuretánu a rôznych materiálov, má to takú drsnú štruktúru, aby sa 
to dalo dobre uchopiť a vlastne v tých doskách sú už predpripravené také dierky 
s natĺkacími maticami, čiže sa to dá veľmi jednoducho premiestňovať aj kvôli súťažiam, 
vidno na fotografii, že aj ten priestor aj deti aj atléti môžu na jednom mieste fungovať; je to 
nenáročný šport, na začiatok človek nepotrebuje žiadne vybavenie, stačia tenisky a tepláky 
a môžete začať, samozrejme keď sa tomu človek venuje tak si dokúpi profesionálnejšiu 
výbavu,  

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že z vystúpenia nevyplynul ten úmysel, ale tá podpora by mala spočívať v tom, že 

to potrebuje nejaký priestor hlavne; myslí si, že to bolo cieľom, my nemáme veľké možnosti 
ako mesto, ale skúsime, dá sa to aj tu urobiť, ale nevie, či je dostatok večanov, ktorí chcú 
loziť po stenách kultúrneho domu, ale možno v Centre voľného času, kde je dosť vysoký 
strop, lebo to vyžaduje štvormetrovú konštrukciu, to nie je možné urobiť v hocijakom 
priestore; vie o jednom priestore, ktorý by bol na to absolútne vhodný, ale nevieme sa 
k nemu dostať, lebo je tiež v súkromnom vlastníctve bohužiaľ, ale každopádne 
prehodnotíme to, či vôbec takýto priestor je uvítal by, aby ste nám vedeli poslať náročnosť 
nie len výškovú, ale aj priestorovú, tzn. aký pôdorys to potrebuje,  

 
Michal Pleidel 
- ... (nezrozumiteľný zvukový záznam),  
 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že dnes to nevieme asi vyriešiť, dá ešte priestor poslancom, aby s k tomu vyjadrili, 

ale predpokladá, že dnes k tomu nezoberiem záver, ale budeme počítať stým, aby sme 
hľadali možnosti jednoducho, že kam, tiež sa mu to pozdáva,    
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Diskusia:  
 
Ing. Michael Angelov 
- opýtal sa p. Pleidela, či funguje v nejakom združení, alebo či je viacej takých ľudí, ako je 

on v Šali, tým chce povedať len to, že jedna vec je nájsť správne miesto, nájsť prostriedky 
na to, aby sa to spravilo, ale potom je ten problém, myslí si, že aj na Bernolákovej je nejaká 
stena a potom je problém s tým, či sa nájde nejaký personál, ktorý sa bude o to starať, bude 
riešiť možno prístup; ďalej sa opýtal, aká je bežná prax, či tam môže ísť liezť človek bez 
akýchkoľvek skúseností, lebo ak nie, tak sa dostáva k tomu, že tam treba aj nejaký odborný 
dozor,  

 
Michal Pleidel 
- uviedol, že tým, že je to také nízke a nad tými hrubými matracmi, tak tam naozaj môže ísť 

aj niekto, kto v živote nemal pri sebe niekoho skúsenejšieho, chce si to ísť len vyskúšať, je 
to tu v Šali a keď sa mu to zapáči, tak potom si možno nájde cestu, ako sa s niekým 
skúseným poradiť, ako sa zlepšovať atď., ale určite áno, je dobré, keby bol niekto, kto bude 
mať možno raz do týždňa nejakú hodinku dve, nazve to krúžok, alebo niečo v tom zmysle, 
ktorý by dával nejako priestor pre tých, ktorí by sa chceli tomu častejšie venovať, ale je to 
veľmi rôzne, v niektorých mestách to funguje tak, že majú napr. na plavárni takúto 
miestnosť, v L. Mikuláši to funguje tak, že si zaplatí 2 Eurá, dajú mu kľúčik od šatni a ide 
tam bez akéhokoľvek dozoru, ale v niektorých mestách to majú vyslovene ako klubovú, 
väčšinou je to na škole ako klub, ktorý keď tam niekto chce ísť, musí byť členom, alebo 
majú dohodu, že aspoň s jedným členom klubu tam môže byť, tá forma je rôzna, ale tým, 
že je to takéto nízke, tak tam naozaj môže ísť úplne neskúsený človek vyskúšať si to; čo sa 
týka toho, či je sám alebo sú viacerí, tak tým, že sa sem vrátil možno po 15 rokoch, tak len 
zisťuje, koľko ľudí sa tu v Šali tomu venuje, ale už má takú skupinku okolo, ktorí už majú 
deti a už sa tomu až toľko nevenujú, ale veľmi radi by to privítali, lebo ich deti by sa už 
tomu mohli venovať a má to obrovský progres, čiže tá popularita narastá a verí tomu, že by 
bol o to záujem; nemyslí si, že nejaký obrovský, lebo v tom prípade by uvažoval nad 
nejakým komerčným spôsobom ako to realizovať,  

 
Ing. Michael Angelov 
- uviedol, že to je v poriadku, iba toto chcel vedieť, objasnil to dosť,  
 
Michal Pleidel 
- uviedol, že by sa chcel ešte vyjadriť k tej stienke na Bernolákovej, tá je vysoká 6 metrov, 

takže tam sa dá len s lanom, takže tam musí byť niekto, kto toho čo lezie istí a to už musí 
mať na to kurz, skúsenosti atď., to je podľa neho hlavný dôvod, prečo to nefunguje,  

 
PaedDr. Danica Lehocká, PhD. 
- opýtala sa, keďže si určite robil aj iné prieskumy finančnej náročnosti, či sa pozeral aj po 

grantoch, kde by sa dali čerpať takéto zdroje,   
 
Michal Pleidel 
- uviedol, že áno, zatiaľ je len na začiatku, ale pozeral, že je výzva na športové aktivity, ale 

chce začať od toho, čo bude nejaký priestor; keď bude nejaký priestor, môže dať urobiť 
nejakú kalkuláciu a vizualizáciu, lebo je pár firiem na Slovensku, ktoré to robia 
profesionálne a od toho sa to dá odvíjať, že bude to stáť toľko, hľadáme grant a hľadáme 
spôsob, ako to financovať, poprípade riešiť možno lacnejšie riešenie, že sčasti 
svojpomocne, sčasti v spolupráci s nejakým statikom a projektantom, ale aj keby to stavala 
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nejaká firma, je to dosť drahé, takže treba hľadať granty, kde je väčší objem možných 
získaných prostriedkov,   

 
Mgr. Jozef Belický 
- uviedol, že to, čo povedal platí, čo sa týka preverenia priestorových možností, ktoré máme.  
             
   
H. RÔZNE 
 
1. Návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky na vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Petra Pázmánya  
s vyučovacím jazykom maďarským – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, ul.  
P. Pázmaňa 48/1, Šaľa, zo siete škôl a školských zariadení - materiál číslo H 1/1/2018  

Predložila Ing. Erika Velazquezová, vedúca SŠÚ 
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál. 
Diskusia k predloženému materiálu nebola.  
 
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení: 
Mestské zastupiteľstvo v Šali 
A. prerokovalo  

návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej        
republiky na vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím 
jazykom maďarským – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, ul. P. Pázmaňa 48/1, Šaľa,  zo 
siete škôl a školských zariadení, 

B. schvaľuje  
návrh na predloženie žiadosti Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej        
republiky na vyradenie Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím 
jazykom maďarským – Pázmány Péter Alapiskola és Óvoda, ul. P. Pázmaňa 48/1, Šaľa,  zo 
siete škôl a školských zariadení. 

 
Prezentácia: 20 
Za:  20 
Proti:    0 
Zdržal sa:   0 
 
MsZ   p r i j a l o   uznesenie v navrhnutom znení. 
 
 
Mgr. Jozef Belický   
- uviedol, že pred ukončením by chcel podať ešte dve správy, že sme uspeli s projektom 

vnútrobloku, ktorý má byť realizovaný tu vo Veči v medzibloku medzi ul. Cintorínska,  
L. Svobodu a Hollého, je to projekt za 680 tisíc, boli vyhlásené zatiaľ tri úspešné projekty 
z celého Slovenska, medzi ktorými je ten náš zo Šale, tak verí, že tento rok sa nám podarí 
aj tento projekt zrealizovať, tie náklady sú vysoké, to spolufinancovanie je relatívne nízke, 
bolo to predpokladané aj v rozpočte, tak sa teší na to, že zase niečo pekné získame do Šale;  

- ďalšia vec je, že už sme sa mali stretnúť predvčerom, ale stretneme sa až zajtra s tými, ktorí 
sa angažujú v projekte lesoparku, v tejto chvíli je podpísaná nájomná zmluva tak, aby sme 
mohli vykonať opatrenia smerujúce k poľudšteniu tohto priestoru, verí, že zajtra dôjdeme 
k nejakým spoločným záverom a že sa aj tento proces pohne; dnes mal okrem toho možnosť 
zúčastniť sa konferencie Smart Cities, ktorú organizovali v Bratislave, boli tam zastúpené 
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viaceré veľvyslanectvá iných štátov, štátne orgány, bolo to pod záštitou podpredsedu vlády 
SR Petra Pellegriniho, odzneli tam veľmi podnetné veci, Šaľu sme prezentovali v oblasti 
Smart mobility našich zámerov ku vzťahu k dopravnému generelu a podobným aktivitám, 
ktoré sa tu pripravujú; verí, že účasť v klube Smart Cities miest prinesie tomuto mestu 
pozitíva nielen v oblasti dopravy, ale vo všetkých oblastiach, ktoré sa tam rozvíjajú.    

 
 

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 2018.  
 
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. Tibor Baran 
 
 
Miloš Rehák 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Ing. Jana Nitrayová                                            Mgr. Jozef Belický 

                           prednostka Mestského úradu v Šali                                primátor mesta                             
 
 
 
 
Zapisovateľka: 
Ing. Bc. Ľuba Boháčová 
Bc. Veronika Jarošová 
Šaľa 22. februára 2018   


