ZÁPISNICA
zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali,
ktoré sa uskutočnilo 10. mája 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 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali
je prítomných a registrovaných 13 poslancov, čím je mestské zastupiteľstvo spôsobilé rokovať
a uznášať sa.
Ospravedlnení: Milena Veresová, Ing. Vladimír Vicena
Neskorší príchod: Peter Hlavatý, RSDr. Peter Gomboš
Návrh na úpravu programu zasadnutia:
Mgr. Jozef Belický
navrhol doplniť do programu rokovania:
- do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 5/4/2018 – Informácia o stave
poskytovania a zabezpečovania záchrannej zdravotnej služby pre občanov mesta Šaľa
Ing. Róbert Andráši
navrhol doplniť do programu rokovania:
- do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 6/4/2018 – Informácia zo zasadnutí
zastupiteľstiev Nitrianskeho samosprávneho kraja
Róbert Tölgyesi
- navrhol o materiáloch D1 – D9, D10 – D12 a D14 – D17 rokovať spoločne a hlasovať o nich
samostatne.
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že o návrhu p. poslanca Tölgyesiho nedá hlasovať, pretože je to procedurálny návrh
a nie je zmenou programu, dá o ňom hlasovať na začiatku majetkových bodov,
- uviedol, že dňom 1. apríla 2018 nadobudla účinnosť novela zákona o obecnom zriadení,
podľa ktorej sa najprv hlasuje o bodoch programu, ktoré boli zverejnené na úradnej tabuli

mesta a na webovom sídle mesta t. j. najprv sa hlasuje o bodoch programu z pozvánky;
následne sa hlasuje o zmene programu zasadnutia, pričom na zmenu programu zasadnutia
je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov.
Hlasovanie o programe zasadnutia zverejneného v pozvánke na úradnej tabuli a na webovom
sídle mesta):
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Program zasadnutia bol schválený.
Hlasovanie o zmene programu zasadnutia:
doplniť do programu:
- do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 5/4/2018 – Informácia o stave
poskytovania a zabezpečovania záchrannej zdravotnej služby pre občanov mesta Šaľa
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Zmena programu (doplnenie programu) zasadnutia bola schválená.
Hlasovanie o zmene programu zasadnutia:
doplniť do programu:
- do časti A. Informačné materiály a správy bod číslo A 6/4/2018 – Informácia zo zasadnutí
zastupiteľstiev Nitrianskeho samosprávneho kraja
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Zmena programu (doplnenie programu) zasadnutia bola schválená.

Schválený program zasadnutia:
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 z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/4/2018
predkladá Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/4/2018
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
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3. Správa o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 27. 04. 2018 - materiál
číslo A 3/4/2018
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
4. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa za rok 2017 - materiál číslo
A 4/4/2018
predkladá Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ
5. Informácia o stave poskytovania a zabezpečovania záchrannej zdravotnej služby pre
občanov mesta Šaľa - bod číslo A 5/4/2018
predkladá Mgr. Jozef Belický, primátor mesta Šaľa
6. Informácia zo zasadnutí zastupiteľstiev Nitrianskeho samosprávneho kraja - bod číslo
A 6/4/2018
predkladá Ing. Róbert Andráši, poslanec MsZ (súčasne poslanec zastupiteľstva NSK)
B. Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení
1. Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 6 a návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Šaľa
v znení zmien a doplnkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 a Energetická koncepcia mesta
Šaľa - materiál číslo B 1/4/2018
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ
C. Hospodárenie mesta
1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2018 - materiál číslo C 1/4/2018
predkladá Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
2. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018 - materiál číslo C 2/4/2018
predkladá Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
3. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
na rok 2018 - materiál číslo C 3/4/2018
predkladá Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
D. Majetkové záležitosti
1. František Dózsa a manželka Zuzana Dózsová, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod
pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 1/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
2. Jozef Kurňava a manželka Helena Kurňavová, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa – prevod
pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 2/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
3. RNDr. Peter Patek a manželka Mgr. Božena Pateková, Pažitná 612/9, 927 01 Šaľa –
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál
číslo D 3/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
4. Vendelín Karas a manželka Mária Karasová, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod
pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 4/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
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5. Peter Daniš a manželka Ľubica Danišová, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod
pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 5/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
6. Rudolf Paštéka a manželka Anastázia Paštéková, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod
pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 6/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
7. Ing. Milan Psota a manželka Ing. Helena Psotová, Tulipánová 1997/4, 927 01 Šaľa –
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál
číslo D 7/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
8. Rudolf Sárközi a manželka Lýdia Sárköziová, Pažitná 624/4, 927 01 Šaľa – prevod
pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 8/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
9. Ing. Anton Šotter a manželka Oľga Šotterová, Pažitná 1924/16, 927 01 Šaľa – prevod
pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 9/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
10. MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
11. Stavebné bytové družstvo, Horná ul. 926/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 11/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
12. Viktor Vogl, Kalinčiakova 470/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 12/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
13. Občianske združenie VEČANIA – žiadosť o odpustenie prevádzkových nákladov
v prenajatých nebytových priestoroch v Spoločenskom dome v Šali - Veči z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 13/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Dušana Szudora a manželku Annu Szudorovú, Jazerná 585/32,
927 01 Šaľa - materiál číslo D 14/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava - materiál číslo D 15/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ramadana Bajramiho, bytom Rímska
2168/22, Šaľa - materiál číslo D 16/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
17. 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 17/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
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18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava materiál číslo D 18/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
19. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou materiál číslo D 19/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
20. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do
priemyselného areálu“ od Ing. Petra Hátasa, Dózsova 1635/42, 927 05 Šaľa - materiál
číslo D 20/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
21. KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – žiadosť o zriadenie vecného bremena
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - materiál číslo
D 21/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
22. SC–LAK, s.r.o., Okružná 3/1027, 927 01 Šaľa – odstúpenie od nájomnej zmluvy materiál číslo D 22/4/2018
predkladá Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
23. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
2-izbového bytu číslo 35 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach
a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948,
vchod 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo
3080/40-42 v k. ú. Šaľa“ - materiál číslo D 23/4/2018
predkladá MUDr. Jozef Grell, predseda komisie
E. Personálne záležitosti
Nie sú predmetom rokovania.
F. Právne záležitosti
1. Zmluva o poskytovaní služieb č. 109/2018 na „Výkon zimnej údržby v meste Šaľa“ materiál číslo F 1/4/2018
predkladá Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ
G. Vystúpenia verejnosti
H. Rôzne
Nie sú predmetom rokovania.
ČASŤ IV. UKONČENIE

Voľba návrhovej komisie
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, predložil poslancom mestského zastupiteľstva návrh
na zloženie návrhovej komisie nasledovne:
predseda: Ing. Peter Andráši
členovia: Ing. Gabriela Lacková, Mgr. Július Morávek
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Hlasovanie:
Prezentácia: 15
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ s c h v á l i l o návrhovú komisiu v navrhnutom zložení.
Určenie pracovného predsedníctva
- primátor mesta
- zástupkyňa 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. Róbert Andráši a Miloš Rehák.
Hlasovanie:
Prezentácia: 15
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ s c h v á l i l o overovateľov zápisnice v navrhnutom zložení.
Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, skonštatoval, že overovatelia zápisnice z 3. zasadnutia
mestského zastupiteľstva konaného 10. 04. 2018, overili svojím podpisom správnosť a úplnosť
zápisnice a nevzniesli k zápisnici žiadne námietky.
Určenie zapisovateliek
Za zapisovateľky 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva boli určené Ing. Bc. Ľuba Boháčová
a Bc. Veronika Jarošová.

ČASŤ II.
INTERPELÁCIE POSLANCOV
Písomné interpelácie podali poslanci: Ing. Peter Jaroš, Ing. Gabriela Lacková.
Ústnu interpeláciu podali poslanci:
Miroslav Gera
- vážený pán primátor, vážení kolegovia, chcem sa vám verejne ospravedlniť za moje narážky
a urážky na sociálnych sieťach, mrzí ma to a dúfam, že budeme naďalej dobre
spolupracovať, ďakujem,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že keďže oslovil aj jeho, osobitne si to váži a verí, že aj ostatní kolegovia
z mestského zastupiteľstva,
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Mgr. Július Morávek
- má jednu poznámku, ktorá nie je interpeláciou, ale chcel by poďakovať všetkým tvorcom
webovej stránky mesta za to, že bola kvalitne a dobre urobená, že na Slovensku získala
popularitu; dôkazom toho je fakt, že Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky, spustilo
vlastnú webovú stránku, ktorá je presne taká, ako bola naša, ktorá už jeden a pol roka
funguje; poďakoval najmä p. Fabiánovi za realizáciu nápadov, ktoré boli urobené a podpore
primátora mesta k vytvoreniu novej webovej stránky,
- uviedol, že by chcel dať do pozornosti, vráti sa k mestskému cintorínu, je tam informačná
tabuľa o osobnostiach, ktoré sú na mestskom cintoríne pochované, tabuľa je už vyblednutá,
je to ťažko čitateľné, odporúča, aby sa prepracovala a urobila znovu, s možnosťou aj na
inom mieste, aby tam na ňu priamo slnko nesvietilo,
- ďalej uviedol, že by bol rád, keby sa v cintoríne pravidelne kosilo, pretože situácia je taká,
že ľudia si sami začínajú kosiť okolo hrobov, pretože sa tam o to nikto nestará,
- ďalej uviedol ešte k cintorínu, že minulú sobotu celý deň svietilo svetlo v novej časti
cintorína, dôvod nevie,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že to, čo bude v zápise, vykonáme nápravu; nevie, prečo sa svietilo, ale
systematicky sa tam rieši svetlo, takže si myslí, že kvôli tomu, že sa tam robí oprava.

Ing. Peter Andráši
- bude sa opakovať, na konci ulice Komenského, tá nepovolená skládka, ktorá tam vzniká
z dôvodu, že tam ľudia nosia po väčšine zelený odpad, už sa tam objavuje aj iný komunálny
odpad, upozorňoval na to už minule; opýtal sa, či sa s tým nedá niečo robiť, aby sa to
nejakým spôsobom oplotilo, alebo mesto vyzvalo nájomcu pozemku, ktorým je niektorá asi
z tých spoločností dodávajúcich energie, ale v podstate riešenie to nemalo žiadne,
- opýtal sa, či by zástupcovia mesta, popr. mestskej polície v rámci dobrých vzťahov opäť
nemohli interpelovať u polície, či by neskúsila merať rýchlosť, nielen na ceste Galanta –
Šaľa, ale aj v uliciach mesta, hlavne tých zrekonštruovaných (napr. Komenského), kde už
z nej máme pretekársku dráhu a samozrejme aj tá ulica smerom od Fr. Kráľa, ten oblúk
atď.,
Mgr. Jozef Belický
- uviedol, že o tej zeleni vie len toľko, že v čase, keď boli rozmiestnené veľkoobjemové
kontajnery, tak sa tam nosil ten odpad z kontajnerov, aby sa neskôr naložil na auto
a odniesol na skládku, to bol dôvod, že to bolo chvíľu používané, teraz, kým bola sezóna,
- ďalej uviedol k tej rýchlosti, mal poradu s vedením okresného aj obvodného riaditeľstva
spolu aj s ostatnými starostami obcí nášho okresu, kde bol informovaný o stave kriminality
a ďalších veciach, mimo iného im predniesol túto interpeláciu, ktorú už p. poslanec
opakovane podáva a požiadal p. riaditeľa Obvodného oddelenia PZ v Šali, aby pri podávaní
správy o stave kriminality, ktorú bude žiadať od Policajného zboru na júnovom mestskom
zastupiteľstve, aby osobitnú pozornosť venoval podaniu správy koľko a akých kontrol bolo
vykonaných na Komenského ulici na rýchlosť, zvlášť ho o to požiadal; samozrejme, že
môžeme všetky ulice, ale zvlášť ho požiadal o Komenského, lebo táto interpelácia tu bola
už trikrát, iné nemôže nič urobiť, len vyzvať Policajný zbor, aby tam zjednal nápravu
a predpokladáme, že v júni bude na mestskom zastupiteľstve osobitne informovaný
p. riaditeľom Obvodného oddelenia.
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ČASŤ III.
PREDKLADANÉ MATERIÁLY
A. INFORMAČNÉ MATERIÁLY A SPRÁVY
1. Správa z kontroly vykonanej ÚHK - materiál číslo A 1/4/2018
Predložila Ing. Alžbeta Sedliačiková, hlavná kontrolórka
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Marián Krištof
- k tomuto materiálu, alebo týmto nedostatkom by som sa chcel spýtať a požiadať v tých
návrhoch na opatrenia; opatrenia, ktoré boli prijaté, sú všetky termíny k 30. 06. 2018;
posledné zasadnutie pred prázdninami je myslím si 29., alebo 28., samozrejme neviem kto
stanovuje tieto termíny, ale ak sa dá, keby tie termíny mohli byť posunuté na to posledné
júnové zastupiteľstvo, aby sme mali informáciu, lebo v takom prípade bude informácia
myslím, že až v septembri,
Ing. Alžbeta Sedliačiková
- termíny si stanovuje vždy nositeľ tej úlohy a myslím si, že nebude problém určite, posunúť
ten termín,
Mgr. Július Morávek
- chcem poďakovať za tú druhú správu „Nízkoprahové centrum v Šali“, za to, že tam
nedostatky zistené neboli, čo je pozitívne a málokedy sa s tým v správe hlavnej kontrolórky
stretneme s takouto konštatáciou, ale na druhej strane ma prekvapil ten vysoký počet
nesplnených úloh, to znamená dve tretiny a bol tam limit asi jeden rok na realizáciu tých
opatrení; správu som si prečítal, nikde som sa nedočítal odôvodnenia, prečo tie uložené
opatrenia neboli realizované, len to bolo automaticky presunuté na 30. 06. 2018; bol by som
rád, keby som dostal informáciu o tom odôvodnení, objektívne, subjektívne, proste prečo
dve tretiny uložených úloh neboli realizované, hoci časový limit tam bol dostatočný, nebolo
to z týždňa na týždeň, z mesiaca na mesiac,
Mgr. Jozef Belický
- na doplnenie by som chcel k tomu, že sú vydané štyri interné smernice, ktoré vyplývajú
z tejto kontroly, po opakovanej kontrole ich zodpovedný pracovník predložil, dnes sú už
právoplatnými internými smernicami, je to „Smernica o pravidlách výberu vstupného na
kultúrnych a spoločenských podujatiach organizovaných v meste Šaľa“, „Zásady
nakladania s finančnými prostriedkami v hotovosti za dobrovoľné vstupné v meste Šaľa“,
„Prevádzkový poriadok klubov v priestoroch mesta Šaľa“ a „Smernica o jednotnom
postupe pri výbere poplatku za používanie šatne Mestského domu kultúry v Šali“; týmto
nechcem ospravedlniť samozrejme zodpovedných, budem to určite riešiť, pretože mali
nejaké termíny na to, aby toto sa splnilo, síce sa to nestalo v tom termíne, ale v tejto chvíli
niektoré z tých opatrení už sú vykonané, ostatné budú vykonané k termínu, ako je určený
v tejto kontrole,
Mgr. Július Morávek
- ďakujem za informáciu.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
1. správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov finančnou
kontrolou v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali,
2. správu z kontroly Nízkoprahového denného centra v Šali,
B. berie na vedomie
1. správu z kontroly plnenia opatrení na odstránenie zistených nedostatkov finančnou
kontrolou v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali,
2. správu z kontroly Nízkoprahového centra v Šali.
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

2. Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva - materiál číslo A 2/4/2018
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: 16
Za:
16
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 27. 04. 2018 - materiál
číslo A 3/4/2018
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 verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 27. 04. 2018,
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B. berie na vedomie
správu o verejných obstarávaniach zadaných mestom Šaľa k 27. 04. 2018.
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

4. Správa o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2017 - materiál číslo
A 4/4/2018
Predložila Mgr. Adriana Gerová, riaditeľka MsKJJ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Mgr. Július Morávek
- komisia kultúry a cestovného ruchu prerokovala túto správu na svojom zasadnutí
17. 04. 2018 a skonštatovala, že činnosť knižnice je mnohostranná, dobrá, zaujímavá,
pútavá a vyzýva na niektoré podujatia, ktoré knižnica robí; predovšetkým besedy so
spisovateľmi, či literatúra pre deti, mládež, ale aj pre dospelých, ale zvlášť by sme chceli
oceniť osem rokov práce na podujatí „Esej Jána Johanidesa“ a odovzdávanie ceny Jána
Johanidesa, spisovateľa, ktorý od roku 1972 minulého storočia žil v Šali, tu zomrel, je tu aj
pochovaný a sú to podujatia už dnes celoslovenského charakteru, za účasti zástupcov
spisovateľskej obce, pretože tu je odovzdávaná cena za najlepšieho prozaika mladého do
35 rokov na Slovensku, aj z kategórie nad 35 rokov; komisia kultúry, aj osobne, ďakujem
za to, čo v oblasti šírenia práce s literatúrou knižnica robí a verím, že aj v nasledujúcich
rokoch knižnica pri tom trende vytrvá; odporúčali sme ako komisia v rozpočte na rok 2019
počítať s vyššou sumou na nákup literatúry odbornej, alebo beletrie, prípadne v kategórii
pre deti a mládež,
Ing. Marián Krištof
- chcel by som tiež popriať p. riaditeľke, aby čo najviac detí navštevovalo knižnicu, lebo
myslím si, že tam to pokrivkáva; mal som len jednu otázku a skôr je to pre moje nejaké
rozšírenie obzoru a to je, že v materiáli je jedna veta, že sa uskutočnilo výpožičiek 72 tisíc
absenčných, to sú aké?
Mgr. Adriana Gerová
- máme prezenčné a absenčné,
Ing. Marián Krištof
- prezenčné som pochopil a absenčné?
Mgr. Adriana Gerová
- jedny sú, ktoré si knihy odnášajú a jedny sú tie, ktoré si knižky len listujú,
Ing. Marián Krištof
- a to sú tie, ktoré si listujú,
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Mgr. Adriana Gerová
- prezenčné výpožičky sú tie, ktoré si ľudia v študovni sadnú a študujú a absenčné sú tie,
ktoré odchádzajú z knižnice,
Ing. Marián Krištof
- teraz ste to povedala opačne, ako predtým; dobre, čiže tie, čo si zoberú a čítajú si doma,
Mgr. Adriana Gerová
- áno, lebo nám tam absentujú,
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2017,
B. berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej knižnice Jána Johanidesa v Šali za rok 2017.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

5. Informácia o stave poskytovania a zabezpečovania záchrannej zdravotnej služby pre
občanov mesta Šaľa - bod číslo A 5/4/2018
Predložil Mgr. Jozef Belický, primátor mesta
Za posledné mesiace sme svedkami toho, že sa zásadne zhoršuje stav zdravotnej starostlivosti
o občanov mesta Šaľa a nielen občanov mesta Šaľa, ale celej spádovej oblasti, tzn. okresu mesta
Šaľa. Po tom, čo sa jedno zo základných práv zakotvených v ústave a to je právo na
poskytovanie zdravotnej starostlivosti každému občanovi Slovenskej republiky vykonáva na
území tohto okresu spôsobom, že najskôr bola zrušená zubná pohotovosť, detská pohotovosť,
časovo obmedzená je pohotovosť pre dospelých, nemáme pohotovosť celoročnú, alebo
24 hodinovú lekárne, tak ešte stále sme mali záchytný bod, ktorým bola Rýchla zdravotná
pomoc (RZP), ktorá sa dnes nazýva Záchranná zdravotná služba (ZZS). Informácie, ktoré sa
nám dostávajú z rôznych zdrojov však nesvedčia v prospech vykonávania tejto činnosti, pretože
občania mesta Šaľa, ktorí potrebujú záchranu zdravotnej pomoci sa niekedy nevedia dočkať za
hodinu, za hodinu a pol ani vo vážnych zdravotných stavoch. O tejto skutočnosti som už po
prvých dvoch prípadoch informoval aj v zdravotnej komisii Vyššieho územného celku (VÚC),
aj na zasadnutí v rámci interpelácie vo VÚC. Neprevádzkuje to VÚC, teda Nitriansky
samosprávny kraj, prevádzkuje to priamo ministerstvo cez Záchranný systém Slovenskej
republiky. Faktom je, že tá situácia sa absolútne nezlepšila, nijako sa nemení a preto si
pokladám za povinnosť informovať o tom mestské zastupiteľstvo a verí, že tým aj verejnosť,
že záleží nám na tom a že vykonáme všetky kroky k tomu, aby tu normálne bola zabezpečená
zdravotná starostlivosť, ktorú si ľudia v tomto okrese zaslúžia presne tak, ako v ktoromkoľvek
inom okrese na Slovensku. Chcem uviesť len pre ilustráciu niekoľko prípadov, ktoré sa tu stali
a ktoré vám už možno porozprávali iní ľudia, ktorými budeme argumentovať. Je to prípad nášho
zamestnanca, ktorý utrpel doma mozgovú mŕtvicu a ZZS sa dostavila za 1 hodinu a 55 minút.
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Je tu prípad, ktorý riešila mestská polícia, krvácajúceho muža z úst aj uší, kde pravdepodobnosť,
že policajt bude vedieť poskytnúť prvú pomoc je, myslím si, úplne vylúčená, 1 hodina 15 minút.
Medzitým nám prišla sťažnosť občana, ku ktorého synovi bola učiteľkou privolaná RZP a boli
oslovení rodičia. Dostavili sa rodičia, čakali ešte pol hodinu, či sanitka príde, potom po hodine
naložili dieťa do auta, zobrali ho do Galanty, na čo si ten otec sťažoval na Ministerstve
zdravotníctva, odkiaľ mu prišla odpoveď a toto ma uisťuje, že s týmto treba niečo urobiť,
pretože táto odpoveď je o všetkom, len nie o tom, prečo neprišla sanitka, ale mimo iné si
dovolím, len pre ilustráciu, z nej uviesť: „Zo strany KOS ZZS Nitra, ani zo strany operátorov
ZZS nedošlo k pochybeniu. Hovor zo strany operátora ZZS bol vedený profesionálne,
s maximálnou mierou empatie a porozumenia. Operátor ZZS v štruktúrovanom hovore využil
všetky dostupné hovorové prostriedky, poskytnuté informácie spracoval správnym spôsobom,
na ich základe vyhodnotil a určil správne prioritu zásahu, avšak k momentálnej vyťaženosti
všetkých geograficky dostupných ambulancií ZZS nemohol vydať pokyn na zásah žiadnej z nich,
pokiaľ ambulancia ZZS neukončí aktuálny zásah. O tejto skutočnosti informoval volajúcu,
poskytol pozitívne inštrukcie. Pri urgencii operátor ZZS, vzhľadom na pretrvávajúcu
nedostupnosť ambulancií ZZS, súhlasil s návrhom volajúcej, že je možnosť zrealizovať
transport pacienta vlastnou cestou v sprievode rodičov a dohodol sa na tomto alternatívnom
riešení. Aktívne kontaktoval ústavné zdravotnícke zariadenie, do ktorého rodičia s dieťaťom
smerovali a pripravil personál nemocnice na príjem pacienta“. Tak to fakt blahoželám, verím,
že sa to nestane nikomu z nás, z našich blízkych, ani z občanov mesta Šaľa ešte raz.
Okrem toho je tu ďalší prípad a je to prípad mestskej polície, kde celkom nedávno 30. 04. mali
zásah, kde privolali sanitku, po hodine sa tiež odhodlali, že toho pacienta prevezú sami do
Galanty na urgentný príjem. Toto je jednoducho tragédia. Verím, že každý máte aj ďalšie
prípady a vykonáme kroky, podáme určite sťažnosť na Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou a odhliadnuc od toho budeme komunikovať ešte aj cez VÚC, aby aj oni podali,
lebo občania mesta Šaľa a nášho okresu sú aj občanmi Nitrianskeho kraja a budeme sa
dožadovať spravodlivého vyriešenia tohto prípadu a zabezpečenia takej služby cez Ministerstvo
zdravotníctva, aby občan mesta Šaľa a nášho okresu mohol byť kľudný, že ak bude potrebovať
pomoc, tak táto mu bude poskytnutá. Nechcel som k tomuto bodu žiadne uznesenie,
nepotrebujem mandát mestského zastupiteľstva, vykonám to, len som chcel, aby sme si o tom
možno pohovorili, aby ste povedali, ak máte ďalšie prípady, ak vaši známi majú prípady, nech
mi ich zdokumentujú a nech mi ich pošlú do mojej mailovej adresy, lebo všetky ich
vymenujeme vo svojej sťažnosti a necháme ich prešetriť.
Diskusia:
Mgr. Jozef Varsányi
- chcel by som povedať len jednu vec; to, čo tu nemáme, nemáme pôrodnicu, 10 rokov
nemáme pôrodnicu, 10 rokov sa tu nenarodil Šaľan, Šaľania sa rodia v Galante, v Nových
Zámkoch, v Nitre; zvyšujeme počet občanov ako sú Srbi, Rumuni a občania Srí Lanky, tak
takto tu vyzeráme,
Mgr. Jozef Belický
- je to pravda, že nám chýba pôrodnica, ale chýba nám aj kdečo iné v tomto meste; snažíme
sa o to, veď nakoniec postup na rekonštrukcii tej polikliniky fakt vidieť a v súčasnosti časť
peňazí, ktoré mali byť na zriadenie DOS-ky (Domova s opatrovacou službou)
v nemocničnom areáli, sú presmerované do opravy strechy nemocnice, pretože momentálne
budova nemocnice ako taká je nepoužívateľná vzhľadom na to, že zateká v takom rozsahu,
že do niekoľkých rokov jednoducho bude možné ju už len asanovať, preto teraz sa vykonajú
opatrenia na opravu strechy a je tam záujem zabezpečiť ďalšie zdravotnícke služby, ale
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musí tá budova byť k dispozícii; ja si myslím, že treba naozaj aj poďakovať a držať palce
aj naďalej tomuto riaditeľovi polikliniky, ktorý tam je, lebo z hľadiska majetkového sa
naozaj snaží urobiť všetko preto, aby ten objekt bol funkčný, aby sme mohli to poskytovanie
služieb rozšíriť, alebo aspoň skoncentrovať na jedno miesto, keď už nič iné; čiže ja budem
rád, keď v budúcnosti bude aj pôrodnica, ale každopádne žena na pôrod vie odísť do
Galanty, do Nitry, do Nových Zámkov (vo väčšine prípadov), ale keď si niekto volá
záchranku, on už nemá inú možnosť a nečaká, že príde za hodinu a pol; čiže sa chcem
koncentrovať na tento prípad, lebo tu ide o holý život, tu nejde o nejaké luxusné riešenie
pre obyvateľov; nežiadame pre nich nadmerný komfort, žiadame si len to, na čo má každý
v tomto štáte právo,
Ing. Marián Krištof – faktická poznámka
- chcel by som sa len spýtať, či okres Šaľa, alebo Šaľa ako mesto je v nejakej nesympatickej
vôli tohto vládneho zoskupenia, keď si musíme obchvat vybojovať petíciami a doslova
skoro občianskou neposlušnosťou; keď nám zoberú nemocnicu, keď nám zoberú pôrodnicu,
- naozaj mám takisto prípad, kedy sme pre nášho futbalistu so zapáleným zubom zháňali, kde
by sme s ním večer mohli ísť na ošetrenie; prepáčte, nikde inde, len do Bratislavy; ako
skutočne, ja som si život v kapitalizme takto nepredstavoval; chcel by som len vyzvať,
neviem či p. primátor teba, alebo kolegov, aby sme teda ako poslanci spísali nejakú petíciu,
ak to pomôže, alebo boli ako poslanci voči štátu a voči Ministerstvu zdravotníctva
neposlušní a niečo urobili, ale niečo naozaj fyzicky urobili a neviem v tomto momente čo;
ako naozaj musí umrieť človek, aby sme zase všetci vyšli do ulíc a potom si nás všimli?
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- nechcem siahať hlboko do histórie, ale neviem, či poznáte genézu tejto nemocnice a ako sa
to všetko udialo a dosť ma tak prekvapuje, že šéf VÚC teraz príde sem predvolebne a začne,
ako všetko robí pre okres; tam to všetko začalo na VÚC, ako vznikla VÚC a začalo sa robiť;
ani jedna VÚC (okrem nitrianskej) neprivatizovala nemocnice; ona sprivatizovala a veľmi
čudným spôsobom; 31 poslancov za maďarskú koalíciu vtedy odhlasovalo, čo chcelo
a dopredu vopred určenému majiteľovi boli tieto nemocnice priklepnuté; samozrejme, mali
sme tam poslancov a kolegu p. Dr. Szarku, ktorého sme prosili (bol v zdravotnom výbore),
že nech dá avízo, keď sa bude niečo diať ohľadne nemocnice; nič neprišlo, jedine to, že si
to odhlasovali; Levice, Topoľčany, Komárno dostali svoje nemocnice, samozrejme Šaľu
nevedeli kam prideliť, tak to pridelili Maďari Maďarom a tak sa to celé začalo, celá genéza;
ešte aj tie Zlaté Moravce, ktoré sú myslím, že omnoho menšie ako my, majú svoju
nemocnicu, ktorá ešte dodnes funguje, takže toto je dosť veľká tragédia a naozaj neviem,
tu to odznelo, že či Šaľania sú menejcenní ako ostatní v rámci nitrianskej VÚC, ale asi to
tak vyzerá; na dôvažok všetko to skončilo tým, že keď maďarskí poslanci na čele
s niektorými, ktorí sú tam ešte aj dnes, zistili, že to zdravotníctvo nie je tak lukratívne, tak
ho dajme preč; samozrejme dali ho preč, no a ako ho dali preč?; jeden vysokopostavený pán
prišiel na Všeobecnú zdravotnú poisťovňu a povedal, no my tú Šaľu nechceme a tie peniaze
presuňte do Komárna a takto padla nemocnica v Šali; tak sa to presunulo, doslova všetky
veci, ktoré tu boli kúpené nové do špitála prešli všetky do Komárna a v Komárne sa to
samozrejme využilo; na druhej strane, zas keď k tomuto malo prísť, tak dobre, že aspoň ten
materiál sa využil; takže asi takto išla celá genéza tohto;
- v súčasnosti vám poviem obrovský problém, že keby tu hneď postavili aj novú nemocnicu,
niet ľudí; a keď to tak zoberieme, v rámci okresu 60 % ľudí čo pracuje, je v dôchodkovom
veku, vyše 60; to znamená, že hociktorý z nás, ktorý tam sme, zoberie kľúče, zavrie
a dovidenia, náhrada nie je a ani nebude; a to je najväčší problém si myslím dnes, lebo kto
tam bude robiť; to nie je také jednoduché, že otvorím nejaké oddelenie a postavím tam ľudí,
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-

ktorí nebudú schopní to naplniť a robiť to fundovane; dnes je všade, si zoberte, čítate,
Fakultná nemocnica Bratislava-Ružinov, ortopedické oddelenie, dávajú výpovede ľudia,
nemajú podmienky, toto zdravotníctvo je totálne v chaose a v bordeli a kto toto napraví,
bude génius; to sa nenapraví tak jednoducho,
poviem vám tiež jeden prípad na Silvestra; boli sme pred kultúrnym domom, nejakej pani
vybuchol delobuch, mala rozbitú hlavu, zavolali ma dnu do foyeru (foajé) kultúrneho domu
a niekto medzitým zavolal RZP; dali mi tú koordinátorku, ktorej som sa predstavil, povedal
som, čo tej pani je a že čo bude potrebovať; 15 minút ma spovedala, či má vo vačku
kapesník, či má modré oči a takéto hovadiny sa ma vypytovala, na čo som stratil nervy a dal
som ju preč; jasne som jej povedal, že nič iné nepotrebuje, len transport, previezť;
lebo je RZP – Rýchla zdravotná pomoc a RLP – Rýchla lekárska pomoc, aby sme tomu
rozumeli; povedal som, že potrebuje RZP, ktorá musí previezť dotyčnú; vážení, prišli za
trištvrte hodinu, skoro do davu vrazili, skoro ľudí pozrážali, na čo im ukazujem, že či sú
kompletní, že veď tu sa nič nedeje, tu treba odstaviť len sanitku a naložiť pani; hodinu a pol
tu sedeli s policajtami a vyšetrovali, kto ten delobuch tej dotyčnej hodil do hlavy; ja sa vás
pýtam, či je to IQ nejakej inteligencie, alebo debility, alebo neviem už ako to nazvať;
toto mali za 5 minút vyriešiť, nasadiť do sanitky a odísť a nie tu trištvrte hodinu a medzitým
mal možno niekto infarkt a zomrel, lebo neboli k dispozícii, lebo takto dispečing rozhodol;
a naozaj tá nitrianska, denno denne s nimi komunikujem, to je katastrofa; tam sú tak múdre
ženy, tak poučené, tak erudované, že jeden doktor sa s nimi nemôže ani rozprávať, lebo oni
sú nadľudia; je toho strašne veľa a nemyslime si, že keď budeme nejako protestovať, hoci
ja som za, aby sa niečo v tomto spravilo, pretože každý normálny okres sa obráti na
kompetentných, aby niečo v týchto veciach robili; ale keď pošlú takýto dopis, ako p.
primátor čítal, tak to už je úroveň aká, oni všetko spravili; oni ti povedia, vracia krv, tak mu
priložte kapesník, nakloňte mu hlavu a trošku s ním niečo spravte, možno vydrží, možno
nie, toto je ich rada,

Miroslav Gera
- len toľko dodám, že situácia je kritická a treba hľadať riešenia, nejakého súkromného
prevádzkovateľa, rokovať, hľadať; viem, že to je veľmi náročné, nič nevyčítam, len treba
aktívne vyvíjať situáciu a hlavne využiť situáciu v tom, že tu máme veľký chemický podnik,
ktorý, keď to raz (dúfa, že nie) buchne, tak sme všetci skončili; tento argument, neviem
prečo, nikto nepoužíva; tá nemocnica bola vybudovaná aj kvôli tomu, ale tu keď náhodou
toto nastane, tak nám Galanta, Nitra nepomôže, oni rátajú s tým; tieto argumenty treba
nejakým spôsobom presadzovať hore na Ministerstve zdravotníctva, nejakým spôsobom to
vysvetliť tým ľuďom, že tu je veľké riziko ohrozenia; situáciu treba riešiť, nevie, čo sa týka
tých súkromných prevádzkovateľov, že či vôbec mesto niečo skúšalo, alebo či
komunikovalo s niekým,
Ing. Štefan Bartošovič – faktická poznámka
- po vystúpení p. kolegu Grella, aj p. primátora, si myslím, že nielen tá VÚC môže za to, ale
aj pôsobenie predchádzajúceho primátora, lekára a poslanca VÚC, si myslím, že sa neslávne
podpísalo na tom stave, že sme o tú nemocnicu prišli, takže treba mu dať hlasy v ďalších
komunálnych voľbách,
Mgr. Jozef Belický
- ja viem, že to hnevá mnohých v Šali; p. poslanec Krištof, my fyzicky nemáme čo s tým
urobiť, lebo môžeme síce tiahnuť na Rím, ale neverím, že sa nás zľaknú v Bratislave;
ale teraz, aby som vážne hovoril o téme, vyvíjame všetky možné aktivity, ktoré existujú;
v tejto chvíli, si myslím, že nie sme v nepriazni, o čom svedčia aj iné veci, pohli sa projekty,
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ktoré sa tu nehýbali 20 rokov; aj v tejto veci je teraz podaný (p. poslanec Andráši o tom
bude zrejme informovať), pripravujú sa dva samostatné projekty pre nemocnicu, jeden je
projekt integrovanej zdravotnej pomoci a druhý je ešte iný produkt zase so sociálnou
službou, nejaký, ktorý nám ponúkajú, ale podstatné je to, že hýbu sa veci, ale my
nehovoríme o nemocnici, keď sa opraví tá budova, raz tam bude určite aj jednodňová
chirurgia, alebo voľačo sa tu stane proste, je to možné; ja hovorím o tom, že my sme
ohrození na živote; každý občan tu platí zdravotné poistenie a má jednoducho právo na to,
aby mu táto služba bola zabezpečovaná a on ako, vzhľadom k tomu, že nikto iný v Nitre
(ešte som tam nepočul nikoho iného sa sťažovať z iného okresu), tak pravdepodobne sme
jediní, kde to je pravdepodobne zabezpečované zle; to ale nie je pričinením ani VÚC, je to
systémom, ktorým sa vybrala zase novšia a určite oveľa lacnejšia alternatíva, lebo moja
predstava je, že záchranka tu fungovala dobre a že do tých 15 minút keď príde, tak účinne
normálne dokáže zasiahnuť a po hodine a pol k niektorým stavom vôbec nemusia prísť,
nech rovno pošlú čierne auto, čo tam chce riešiť lekár; dožadujeme sa len toho, na čo proste
máme právo, lenže nevieme s kým, tak pošleme to na Úrad pre dohľad nad zdravotnou
starostlivosťou, ktorý prešetrí tieto konkrétne prípady, aby nám dali možno za pravdu
a s tým argumentom pôjdeme na Ministerstvo zdravotníctva; a to, čo hovorí p. poslanec
Gera, využívame všetky príležitosti na to, aby sme rozprávali o tom, čo kde by sa dalo
pohnúť, akýmkoľvek spôsobom, aj súkromne, aj cez štátne inštitúcie a to, čo hovorí
p. poslanec Grell, tu je ešte stále trend zmenšovania rozsahu zdravotných služieb, určite nie
rozširovania; o tom svedčí aj to, že teraz je tu projekt toho integrovaného centra; štátny
lekár oslovil všetkých poskytovateľov, tých tzv. všeobecných lekárov v našom okrese,
či budú spolupracovať s takýmto projektom; všetky dediny sa splašili, že oni prídu
o obvodného lekára, lebo že ich lanária do šalianskej nemocnice, ale včera sediac
s p. doktorom Sliškom, ktorý je jeden z tých všeobecných lekárov, sme si povedali, že veľmi
málo je tých, ktorí ešte nedosiahli dôchodkový vek, tu proste nie sú žiadni iní; kto bude
zabezpečovať túto službu, aj keď dostaneme projekt, peniaze, všetko, keby sa otvorilo to
oddelenie, kto by tu tak robil?; čiže tu treba trošku komplexnejšie riešenie možno v oblasti
zdravotníctva, ale pre túto chvíľu aj to bude úspech, ak dosiahneme intervenciu Rýchlej
zdravotnej služby v normálnom čase, v ktorom je možné ešte zachrániť život.

6. Informácia zo zasadnutí zastupiteľstiev Nitrianskeho samosprávneho kraja - bod číslo
A 6/4/2018
Predložil Ing. Róbert Andráši, poslanec MsZ (súčasne poslanec zastupiteľstva NSK)
Pri poliklinike ide o úpravu spoločných priestorov, v prednej časti polikliniky bude spravený
výťah, hovorím o tých dvoch, troch zastupiteľstvách, ktoré sme absolvovali a čo sa tam
schválilo, aby ste mali informáciu.
Tá poliklinika momentálne nevyhovuje zdravotne telesne postihnutým, nevedia sa tam na
vozíkoch dostať, tak preto tam bude nainštalovaný výťah za 100 tisíc Eur, ale 320 tisíc Eur je
ešte na ďalšiu investíciu do tejto polikliniky daných. Bolo tu hovorené o Centre integrovanej
zdravotnej starostlivosti, bol podaný projekt, do ktorého sa hlásime, ide tam o to, že by sme
mali tú zdravotnú starostlivosť na jednom mieste, aby občania mali kompletnú starostlivosť
a nie roztrúsenú.
Potom ide o budovu nemocnice, mal tam byť zriadený Dom ošetrovateľskej služby. Tie peniaze
už boli v rozpočte, ale zistilo sa, že tá strecha je až v takom stave, že museli odpojiť vrchné
poschodie od elektriky a tieto financie nemohli použiť na Domov opatrovateľskej služby, ale
stále tak viem, že ešte nie je táto strecha schválená, že toto musíme nejako dotiahnuť, aby sa tá
budova nemocnice naozaj zachránila, lebo už hrozí, že statika bude mať problém, zrútenie
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a zbúranie tej budovy, tuto ešte treba tie veci dotiahnuť, lebo môžeme o tú budovu prísť.
Referáty zdravotný aj sociálny riešia už, že aké by tam boli zdravotné služby, či hospic, alebo
podobne a komunitný plán, ktorý sa aj teraz vypracováva, tak aj podľa toho sa na to pozrú a aj
podľa toho sa rozhodnú, čo by tam mohlo byť, len najprv treba dať tú budovu do poriadku tak,
ako pri budove polikliniky. To je k zdravotníctvu všetko.
Stredná odborná škola, je tam oprava havarijného stavu strechy 125 tisíc Eur, je to budova
teoretického vyučovania, čiže tam už jedna strecha opravená je, teraz sú na ďalšej budove,
aj v Strednej odbornej škole aj v Spojenej škole bude oprava sociálnych zariadení, v Spojenej
škole za 88 tisíc Eur. Na gymnáziu je zníženie energetickej náročnosti budovy telovýchovy za
221 500 Eur. Tam sme boli neúspešní v projekte, ale VÚC sa rozhodlo, že je naozaj v takom
stave, že ju treba dať do poriadku, treba ju obnoviť. Vzniká gymnázium s francúzskym jazykom
v Nitre, je rovnaké ako máme my v Šali, to som tak postrehol, že to môže byť problém, že
konkurenčné dve gymnáziá s francúzskym jazykom.
Doprava, cyklochodníky sú dosť rozdelené až do roku 2020 a okres Šaľa tam nie je, čiže my sa
musíme snažiť, aby boli aj v našom okrese tie cyklochodníky, ale reálne to môže byť až od toho
roku 2020, lebo už sa poschvaľovalo ešte pred nami, že kde tie cyklochodníky sa budú v tých
najbližších rokoch budovať.
Cestovný ruch tam len informácia, že okres Šaľa je naozaj vo veľmi málo materiáloch,
aj v tomto treba, aby sme sa dostali aj do týchto materiálov VÚC, lebo naozaj ich má veľmi
veľa, ale okres Šaľa je tam veľmi málo.
Mgr. Jozef Belický
- predpokladám, že uznesenie k tomuto bodu netreba prijať, ale napriek tomu otvorím
diskusiu.
Diskusia k predloženému bodu nebola.

B. VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA, NORMY MESTA, ZMENY UZNESENÍ
1. Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 6 a návrh Všeobecne záväzného
nariadenia mesta Šaľa, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta
Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6 a Energetická koncepcia
mesta Šaľa - materiál číslo B 1/4/2018
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Michael Angelov
- na strane 3. sa píše, že materiál bude prerokovaný v komisii územného plánovania, výstavby
a dopravy a chcem sa spýtať, či bol prerokovaný a či máme nejaké stanovisko z komisie,
Ing. Zuzana Hrubá
- odpovedám nepripravene, som tajomník tej komisie, p. Ing. Vicena tu dnes mal byť,
nevedela som, že tu nebude, o tomto materiáli sme rokovali 24. 04. 2018, kde sa schválilo,
že tieto body 1, 2, 3, ktoré sa obstarávajú teraz a dalo sa súhlasné stanovisko.
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Ing. Marián Krištof
- je to dosť obsiahly materiál, ja som si doňho robil poznámky, je to fakt na čítanie a na
vnímanie ťažší materiál, ja by som sám nebol povedal, že toľko inštitúcií a ľudí, čo sa ku
všetkému tomu musí vyjadrovať, takže klobúk dole, ten materiál naozaj na spracovanie je
ťažký, ale aj napriek tomu mám nejaké otázky; s prvou otázkou ma predbehol kolega,
ja som sa takisto chcel spýtať na stanovisko komisie územného plánovania, ale tak odpoveď
sme dostali; ďalšia otázka bola, čo sa týka VZN, návrh, ktorý je na strane 4 § 5, tam tie
celky, ktoré sú udávané, zrejme je to zaužívané na mestskom úrade takto ich označovať;
mám tam jednu otázku, my sme sa na poslednom mestskom zastupiteľstve dozvedeli a bol
nám predložený projekt, že sa bude stavať pri Kauflande k tomu nákupnému centru ešte
výšková budova, čo sa týka bytov, a keď ma pamäť neklame, tak tuším to bola nejaká
8 podlažná budova (opravili ho poslanci na 15 podlažnú budovu) a ja som v tom materiáli
nenašiel pri § 5 Záväzné regulatívy pre urbanistickú štruktúru bod 1. Zástavba a pozeral
som všetky tie celky, lebo mne PF Celok Šaľa hovorí, len keď si prečítam tie ulice a nenašiel
som tam žiadne povolenie na vyššiu budovu, ako 6 podlažnú budovu,
Ing. František Čibrik
- tieto Zmeny a doplnky č. 6 je dlhodobý proces, je tam zhruba 48 dotknutých orgánov
a toto je v podstate iba taký návrh alebo štúdia, vznikla na poslednom mestskom
zastupiteľstve, takže tam je to časovo, my už rok obstarávame Zmeny a doplnky č. 6,
Ing. Zuzana Hrubá
- poprosila by som informatikov, aby nám premietli komplexný návrh č. 4 a potom
p. Ing. arch. Jarabica sa k tomu môže vyjadriť, len aby sme videli to zobrazenie, bude to
jednoduchšie vysvetľovať,
Ing. Marián Krištof
- ja len reagujem na ten materiál, ktorý sme dostali a mám otázky, to nie je kritika, to je proste
vedieť odpoveď na to, čo ste mi teraz odpovedali,
- ďalšia otázka, na stane 13. Verejné dopravné vybavenie tam sa v bode 2 c) „pri riešení
statickej automobilovej dopravy dodržať nasledujúce zásady“ a hovorí sa tam o politike
parkovania mesta, hovorili sme už niekoľkokrát o tom, že tam vyznieva otázka vyberania
aj parkovného, takže či sa s týmto ráta, alebo ako to bude, lebo v tom materiáli som sa
o takomto nedočítal nič,
Ing. František Čibrik
- ohľadom parkovania, v súčasnosti prebieha obstarávanie dopravného prieskumu, ten
generel v podstate, čo sa v minulom roku schválil, že ideme robiť dopravný generel, tam už
sa bude počítať s týmito zmenami a doplnkami č. 6, ako taká súčinnosť tam bude určite,
Ing. Marián Krištof
- čo je nadradené, toto, územný plán mesta, alebo dopravný generel?
Ing. František Čibrik
- územný plán,
Ing. Marián Krištof
- územný plán, ale bude rátať s vecami, ktoré majú byť v dopravnom genereli,
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Ing. František Čibrik
- áno,
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- pokúsim sa teda vysvetliť, ako je to s tou dominantou; v rámci tých Zmien a doplnkov
nebola problematika dominánt, táto dominanta to je už stav, ktorý v danej polohe pretrváva
z pôvodne schváleného územného plánu; v rámci celého územia mesta Šaľa boli vytipované
polohy, kde by mohli byť umiestnené tzv. dominanty to nazveme, ale v princípe sú to
výškové stavby, každý to chápe akože nejakú výškovú stavbu; čo sa týka týchto výškových
dominánt, tak to nazvem, tak aj v tejto polohe, o ktorej hovoríte, bolo vytipované, že je to
poloha, kde je vhodné umiestniť nejakú výškovú stavbu, samozrejme, že je treba hľadať
najvhodnejšie umiestnenie, že nie je povedané, že presne parcela, presne miesto, presne
bod, v ktorom by tá výšková stavba mohla byť umiestnená, ale je povedaná lokalita a je
povedaný nejaký okruh, v ktorom by takáto výšková stavba mohla byť umiestnená; čiže je
to definované vo výkresovej časti v jednotlivých polohách a je tam definovaný aj nejaký
záujmový okruh; to, že či sa tam tá dominanta potom dostane do toho záujmového okruhu,
alebo sa preukáže, že bude na okraji toho záujmového okruhu, alebo možno aj s nejakým
posunom, o tom sa samozrejme rozhoduje jednotlivo na úrovni mesta; čiže v tom územnom
pláne je to dané asi tak, že má sa preukázať štúdiou, alebo nejakým dokumentom hodnosť
tej dominanty, jej funkcia, jej forma, či už výšková, alebo priestorová a má sa preukázať aj
dopad na jej prostredie v tom zmysle, teda že tá dominanta nesmie ovplyvniť okolitú tú
jestvujúcu zástavbu, to znamená zatienenie, dopravnou záťažou a podobne; to by sa malo
preukázať tou štúdiou, či tá príslušná forma dominanty je vhodná v tom prostredí a ako to
prostredie ovplyvní a samozrejme o každej tej jednej dominante sa rozhoduje samostatne,
Ing. Marián Krištof
- keď sa robí Územný plán a ráta sa, že budú budovy do výšky šiesteho poschodia, tak tomu
veľmi dobre rozumiem; ak príde nejaká štúdia, že to má byť 9, alebo 12, teraz neviem naozaj
koľko to je a sme to schválili ako poslanci, že je to dobrý nápad, tak tomuto nerozumiem;
ja viem, že asi to prišlo neskoro, ale o.k.,
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- ešte by som dopovedal, možno som nebol celkom pochopený, že v Územnom pláne sa
neurčuje výška tej dominanty, určuje sa poloha a nejaký okruh záujmový, v ktorom by
mohlo byť umiestnené a výška sa má preveriť osobitnou ... (nedokončená veta).
Ing. Marián Krištof
- no len sú tu v každom 6 NP, teda nadzemné podlažia, ktoré určujú výšku, nie?
Ing. arch. Vladimír Jarabica
- áno, vysvetlím; pre jednotlivé priestorové celky a priestorovo funkčné časti je určená
limitná podlažnosť, to je jedno kritérium; čiže do tej podlažnosti sa môže v tom území bežne
stavať; je tam ale aj vytipovaná poloha, v ktorej môže byť aj vyššia stavba jednotlivá, ktorá
je definovaná ako stavebná dominanta a táto sa nedá určiť dopredu jej podlažnosť, pretože
tá môže mať o dve podlažia vyššie, o 10 podlaží viac, môže mať nejakú výšku a to, že
nevieme dopredu určiť výšku, je potrebné preveriť tou štúdiou jednotlivo pre príslušnú
dominantu, ktorá by mala overiť možnosť výškovú, priestorovú a dopad na to prostredie,
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Ing. Marián Krištof
- plne s Vami súhlasím, ale keď sa v materiáli povie, že v minimálnej podlažnosti
a v maximálnej podlažnosti, tak ako ohraničíme niečo; ale dobre, zrejme naozaj, keď sa
robil materiál, sme nevedeli, že príde podnikateľ, ktorý dá budovu vyššiu ako 6 nadzemných
podlaží,
Ing. Jana Nitrayová
- doplním len, že to nie je o materiáli p. poslanec; p. architekt hovorí o tom, že priestorové
zadefinovanie v Územnom pláne je o bežných stavbách, ktoré sú v tomto meste, by sa mali
realizovať; keď sa rieši dominanta v danom území, tak ako hovoril p. architekt, nevie sa
odhadnúť, aký tu raz bude zámer a preto on hovorí o tom, že potom a Vy ste prijali iba
informáciu, ešte toto chcem uviesť na pravú mieru; vy ste nič neschválili, vy ste boli len
informovaní o tom, že je tu takýto zámer; ďalší krok je potom tá štúdia, ktorá presne toto
povie a preto architekti aj z pohľadu stavebného zákona, architektúry, povedia, že v tejto
lokalite mesta by bola vhodná v budúcnosti (je to dokument na 15 rokov) nejaká dominanta;
preto sa neurčí tento výškový pomer a v tejto chvíli prerokovávame len tie body zmeny
Územného plánu, ktoré ste schválili predtým, že sa majú obstarať; aby sme si porozumeli,
vy ste nič vtedy neschválili, vy ste prijali len informáciu a budovu, keď investor bude mať
záujem pokračovať, tak musí urobiť ďalší krok v projekte; opýtala sa, či si už rozumejú,
Ing. Marián Krištof
- ale keď ja niekde ohraničím minimum a maximum a je to možno o slovíčkach, ale tak
maximum by sa malo dodržiavať, tak tam nedajme to maximum, ale o.k., ja som sa len na
ten bod chcel spýtať,
Ing. Jana Nitrayová
- tá dominanta sa potom rieši samostatne, toto pripúšťa stavebný zákon,
Ing. Marián Krištof
- absolútne som neveril, že týmto smerom pôjde tá diskusia, len ma to zaujalo, ale nemám
ďalšie pripomienky,
Mgr. Július Morávek
- otázka zosúladenie dopravného generelu a tohto dokumentu, lebo tam je na strane 19, 20,
21, veľa úloh daných z hľadiska dopravy, aby to bolo zosúladené v budúcnosti; chcel by
som upozorniť, tento zámer, ktorý je tu spracovaný, počíta s prestavbou a rekonštrukciou
prístavov, ktoré sú, a ak som dobre čítal, je tu nákladný prístav, ktorý sa má prebudovať na
osobný prístav, a pri železničnom moste sa má vybudovať perspektívne nový nákladný
prístav?
Ing. František Čibrik
- pripúšťa sa taká možnosť, áno,
Mgr. Július Morávek
- tak pripúšťa sa možnosť?; pretože toto je záväzný dokument,
Ing. František Čibrik
- tak ale hovorím, že dopravný generel sa stále obstaráva, takže bude sa aj s týmto akože ...
(nedokončená veta),
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Mgr. Július Morávek
- ale ja hovorím o tomto materiáli; odčítam: „prestavba nákladného lodného prístavu na
osobný lodný prístav a výstavba nákladného lodného prístavu pri železničnom moste“;
je to ekonomicky a dopravne reálne?; a ďalej dva mimoúrovňové podjazdy poloha ulíc
Hlavná a Vlčanská, s akým časovým limitom možno počítať, to sú podjazdy, kríženie so
železnicou,
- a potom mám jednu otázku, ja tu v Šali žijem desaťročia, prosím vás, kde je oblasť, ktorá
sa považuje perspektívne za chránené územie, chránený areál Vráble, a prírodná pamiatka
Blatné; ja neviem, kde to je, tam sa uvádza ostrov Váhu, rozumiem Ameriku podľa Šaľanov
a potom prírodná pamiatka Hetméň, ale kde sú Vráble a Blatné, ak je to v katastrálnom
území Šale, Veče, kde to je?
- a ešte mám jednu poznámku, vítam realizáciu perspektívnu dvoch športových areálov
Hetméň a Jozefov, čiže areál terajšieho kúpaliska a v Hetméne rozšírenie tej terajšej
strelnice,
Ing. Zuzana Hrubá
- ja by som len chcela reagovať, kde sa to Blatné nachádza, je to lokalita za Večou, keď idete
na Duslo, tak na ľavej strane, to je Blatné,
Mgr. Július Morávek
- to je miestny názov, áno?
Ing. Zuzana Hrubá
- áno,
Mgr. Július Morávek
- a Vráble?
Ing. Zuzana Hrubá
- Vráble a Blatné, to tam je všetko spolu; Makša začína za Večou a potom je toto Blatné; ja
som to tiež len vyčítala z Územného plánu, že to sú nejaké historické názvy,
Mgr. Július Morávek
- medzi Večou a Duslom, áno?
Ing. Zuzana Hrubá
- Blatné je, keď sa ide do Dusla, tak na ľavej strane za Večou pri Dusle, to je Blatné; do Dusla
na ľavej, ale až pri Dusle niekde, za kanálom,
Ing. Michael Angelov – faktická poznámka
- len to som chcel povedať, že ja som si to išiel overiť s p. prednostkou, ale asi by to malo
byť na zázname, že to, čo tu schvaľujeme, že to, o čom ste p. Morávek teraz čítali, to už
tam bolo aj predtým, neviem, či to je celkom jasné, že vlastne to v územnom pláne bolo
a že vlastne my meníme len dve veci; jedna vec je to, čo žiadal ten pán pri obchvate, že sa
tam má zmeniť teda stavebné zaradenie toho priestoru, poviem to takto a druhá vec je, aby
mohli vznikať ubytovacie zariadenia aspoň s troma hviezdičkami; takže to je vlastne všetko,
čo sa tam zmenilo, chcel som to len na záznam povedať.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 1 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
územnoplánovaciu dokumentáciu „Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 6“,
B. schvaľuje
„Územný plán mesta Šaľa – Zmeny a doplnky č. 6“.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia č. 2 v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Šaľa, ktorým
Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1,
a Energetická koncepcia mesta Šaľa,
B. schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šaľa č. 3/2018, ktorým
Územného plánu mesta Šaľa v znení zmien a doplnkov č. 1,
a Energetická koncepcia mesta Šaľa.

sa vyhlasuje záväzná časť
č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6

sa vyhlasuje záväzná časť
č. 2, č. 3, č. 4, č. 5 a č. 6

Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

C. HOSPODÁRENIE MESTA
1. Vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2018 - materiál číslo C 1/4/2018
Predložila Ing. Alena Kiácová, vedúca OEaP
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- ja som sa chcel k tej formulácii na záver, v závere čo je: „Problémy spojené s elektronickým
zasielaním rozhodnutí spôsobili medziročný výpadok štvrť milióna Eur“,
Ing. Alena Kiácová
- to súvisí s tým, že po minulé roky boli ako prvé vyrubované rozhodnutia, ktorým sa
vyrubovali miestne dane právnickým osobám; tento rok sme nemohli tak učiniť, pretože tá
elektronizácia spôsobila to, že doteraz to nemáme doručené, teraz v tomto období sa to
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doručuje právnickým osobám, odstraňujú sa problémy, nebolo to na strane mesta, ale už aj
to sa doriešuje a tento výpadok nás zase až tak nepostihol, pretože tie podielové dane sa
vyvíjajú priaznivejšie, takže tento výpadok je len dočasný a bude vyrovnaný,
predpokladáme, v tomto ďalšom štvrťroku.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2018,
B. berie na vedomie
vývoj hospodárenia mesta k 31. 03. 2018.
Prezentácia: 19
Za:
19
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

2. Doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018 - materiál číslo C 2/4/2018
Predložila Ing. Jana Nitrayová, prednostka MsÚ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Mgr. Jozef Varsányi
- chcel by som sa opýtať, tá posledná zložka, že predĺženie miestnej komunikácie
ul. Feketeházyho, to mám rozumieť, že ako je tá zákruta, pôjde rovno?
Ing. Jana Nitrayová
- tak, áno, ako je pôvodne v Územnom pláne centrálnej mestskej zóny,
Mgr. Jozef Varsányi
- a vedľa Gašparoviča?
Ing. Jana Nitrayová
- tak, áno.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018,
B. schvaľuje
doplnenie plánu verejného obstarávania na rok 2018.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
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MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

3. Predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične na rok 2018 - materiál číslo C 3/4/2018
Predložila Ing. Eliška Vargová, referent OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
zámer mesta Šaľa predložiť žiadosť o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti
telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej
telocvične na rok 2018 v zmysle výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie,
B. schvaľuje
a) predloženie žiadosti o poskytnutie dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej
a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
na rok 2018 na realizáciu projektu ,,Rekonštrukcia telocvične – strešný plášť, výmena
radiátorov s prekrytím – ZŠ s MŠ Bernolákova 1, Šaľa“,
b) zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci a súhlasí
s jeho realizáciou,
c) zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie (spoluúčasť) zo strany
žiadateľa na projekt s názvom ,,Rekonštrukcia telocvične – strešný plášť, výmena
radiátorov s prekrytím – ZŠ s MŠ Bernolákova 1, Šaľa“ vo výške 5788 EUR,
d) zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu mesta
Šaľa, teda ďalších finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného
projektu až do výšky rozdielu celkových výdavkov projektu a poskytnutej dotácie.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

D. MAJETKOVÉ ZÁLEŽITOSTI
Mgr. Jozef Belický
- keďže tu odznel procedurálny návrh, o ktorom sa hlasuje bez diskusie a to je procedurálny
návrh p. poslanca Tölgyesiho k prerokovávaniu majetkových záležitostí, tak najskôr dám
hlasovať o jeho procedurálnom návrhu.
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Hlasovanie o procedurálnom návrhu Róberta Tölgyesiho v znení:
- o materiáloch D1 – D9, D10 – D12 a D14 – D17 rokovať spoločne a hlasovať o nich
samostatne.
Prezentácia: 14
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Procedurálny návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.
Predkladateľka predložila materiály D 1/4/2018 – D 9/4/2018.
Predkladateľka ďalej uviedla, že všetky materiály boli predložené ekonomickej komisii, ale
komisia nebola uznášania schopná na svojom stretnutí.
1. František Dózsa a manželka Zuzana Dózsová, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod
pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 1/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
2. Jozef Kurňava a manželka Helena Kurňavová, Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa – prevod
pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 2/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
3. RNDr. Peter Patek a manželka Mgr. Božena Pateková, Pažitná 612/9, 927 01 Šaľa –
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa materiál číslo D 3/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
4. Vendelín Karas a manželka Mária Karasová, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod
pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 4/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
5. Peter Daniš a manželka Ľubica Danišová, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa – prevod
pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 5/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
6. Rudolf Paštéka a manželka Anastázia Paštéková, Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa –
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa materiál číslo D 6/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
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7. Ing. Milan Psota a manželka Ing. Helena Psotová, Tulipánová 1997/4, 927 01 Šaľa –
prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál
číslo D 7/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
8. Rudolf Sárközi a manželka Lýdia Sárköziová, Pažitná 624/4, 927 01 Šaľa – prevod
pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 8/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
9. Ing. Anton Šotter a manželka Oľga Šotterová, Pažitná 1924/16, 927 01 Šaľa – prevod
pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo
D 9/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Do diskusie k predloženým materiálom D 1/4/2018 – D 9/4/2018 sa nikto neprihlásil.
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 1/4/2018 ) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemky vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom
560/2017, 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,
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 skutočnosti, že ide
o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú
plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
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parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre
obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom
560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 Eur, pre Františka Dózsu a manželku Zuzanu
Dózsovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového
spoluvlastníctva.
-

Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 2/4/2018 ) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemky vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na lste vlastníctva č. 1 podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom
560/2017, 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,
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 skutočnosti, že ide
o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú
plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:

26

parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre
obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom
560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 Eur, pre Jozefa Kurňavu a manželku Helenu
Kurňavovú, trvale bytom Jazerná 585/32, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového
spoluvlastníctva.
-

Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 3/4/2018 ) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemky vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom
560/2017, 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,
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 skutočnosti, že ide
o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú
plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
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C. schvaľuje
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre
obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017, pod číslom
560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 Eur, pre RNDr. Petra Pateka a manželku
Mgr. Boženu Patekovú, trvale bytom Pažitná 612/9, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového
spoluvlastníctva.
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 4/4/2018 ) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemky vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom
560/2017, 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,
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 skutočnosti, že ide
o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú
plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
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3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre
obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom
560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 Eur, pre Vendelína Karasa a manželku Máriu
Karasovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového
spoluvlastníctva.
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 5/4/2018 ) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemky vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom
560/2017, 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,
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 skutočnosti, že ide
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o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú
plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre
obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom
560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 Eur, pre Petra Daniša a manželku Ľubicu
Danišovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového
spoluvlastníctva.
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 6/4/2018 ) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
1. pozemky vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa
pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom
560/2017, 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,
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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 skutočnosti, že ide o
pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú ako spevnenú
plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemkov vo vlastníctve mesta:
- parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
- parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti
spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku,
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre
obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom
560/2017, v celkovej kúpnej cene 538,75 Eur, pre Rudolfa Paštéku a manželku Anastáziu
Paštékovú, trvale bytom Jazerná 585/28, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového
spoluvlastníctva.
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 7/4/2018 ) 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, novovytvorená parcela registra CKN č. 1028/61,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 v celosti, odčlenená a novovytvorená od
pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2,
vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie
Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila
spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak
účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu
Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
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 skutočnosti, že ide
o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako záhradu
k rodinnému domu a tento je súčasne priľahlým pozemkom k pozemkom v ich
bezpodielovom spoluvlastníctve,
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3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN č. 1028/61,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 61 m2 v celosti, odčlenená a novovytvorená
od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2,
vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa
na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila
spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, v celkovej kúpnej cene
701,- Eur, pre Ing. Milana Psotu a manželku Ing. Helenu Psotovú, trvale bytom Tulipánová
1997/4, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 8/4/2018 ) 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, novovytvorená parcela registra CKN č. 1028/63,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v celosti, odčlenená a novovytvorená od
pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2,
vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie
Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila
spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, mesto nemôže inak
účelne využiť, a preto sa stáva trvale prebytočným z dôvodu, že trvale neslúži mestu
Šaľa na plnenie úloh v rámci jeho predmetu činnosti, alebo v súvislosti s ním,
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 skutočnosti, že ide
o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako záhradu
k rodinnému domu a tento je súčasne priľahlým pozemkom k pozemkom v ich
bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený na
úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemku vo vlastníctve mesta, novovytvorená parcela registra CKN č. 1028/63,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 22 m2 v celosti, odčlenená a novovytvorená
od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2,
vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa
na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila
spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, v celkovej kúpnej cene
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272,- Eur, pre Rudolfa Sárköziho a manželku Lýdiu Sárköziovú, trvale bytom Pažitná
624/4, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového spoluvlastníctva.
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 9/4/2018 ) 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, parcela registra CKN č. 1027/4, záhrada o výmere
289 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,
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 skutočnosti, že ide
o pozemok v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktorý žiadatelia užívajú ako záhradu
k rodinnému domu a tento je súčasne priľahlým pozemkom k pozemkom v ich
bezpodielovom spoluvlastníctve,
3. zámer prevodu pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol zverejnený
na úradnej tabuli a webovej stránke mesta dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prevod pozemku vo vlastníctve mesta, parcela registra CKN č. 1027/4, záhrada o výmere
289 m2, vedená katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie
Šaľa na liste vlastníctva č. 1, v celosti, v kúpnej cene 11,- Eur/m2, t. j. pri celkovej výmere
289 m2 v celkovej kúpnej cene 3 179,- Eur, pre Ing. Antona Šottera a manželku Oľgu
Šotterovú, trvale bytom Pažitná 1924/16, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového
spoluvlastníctva.
Prezentácia: 15
Za:
15
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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Predkladateľka predložila materiály D 10/4/2018 – D 12/4/2018:
10. MENERT spol. s r.o., Hlboká 3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 10/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
11. Stavebné bytové družstvo, Horná ul. 926/1, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo
vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 11/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
12. Viktor Vogl, Kalinčiakova 470/5, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve
mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 12/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia (k materiálom D 10/4/2018 – D 12/4/2018):
Miroslav Gera
- mám len otázku, čo sa týka prenájmu parkovacích miest, keďže tuto vidíme veľký rozdiel
medzi občanom a podnikateľom, že čo s tým mesto mieni robiť, lebo to nemá logiku;
občan zaplatí 300 Eur za jedno státie a tuto zaplatí 126 Eur podnikateľ; toto treba nejakým
spôsobom odstrániť,
Mgr. Miloslava Bartíková
- v podstate budeme pracovať aj na tom, budeme riešiť, len pri podnikateľoch je to tak, že
oni keď robia svoju prevádzku, musia zo stavebného zákona mať určitý počet tých
parkovacích miest preukázaný, čiže na základe tohto oni žiadajú o prenájom,
Mgr. Jozef Belický
- p. poslanec rozumieme sa, ja hovorím o nepomere, že prečo neplatia toľko isto, ako platí
občan za prenájom parkovacích miest,
Miroslav Gera
- áno, chápeme sa, len toto treba nejakým spôsobom odstrániť túto situáciu, alebo vyriešiť
a dovtedy by nemali byť tieto návrhy vôbec dané nejakým spôsobom, alebo riešené, alebo
na kratšiu dobu nejako, neviem, toto je diskriminácia čistá občanov,
Mgr. Jozef Belický
- ja by som v zásade súhlasil s tým možno, ja to nechcem navrhovať, lebo nakoniec ani
nemôžem podať návrh, ale možno by som súhlasil s tým a ešte je v diskusii prihlásený
jeden poslanec, že by sme im to mohli prenajať na pracovný čas za tieto peniaze; to
znamená, že o štvrtej jednoducho, alebo o piatej do sedemnástej a potom nech to využívajú
normálne občania na nočné parkovanie, lebo je nezmysel prenajímať to na deň, na noc,
nikto sa tam nesmie postaviť a ešte za to zaplatí menej ako občan,
Miroslav Gera
- ja s tým nemám problém, tu sa jedná o to, aby sa táto anomália nejakým spôsobom
odstránila, lebo do budúcna to nie je len v tomto prípade, to bude aj vo viacerých prípadoch,
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Mgr. Jozef Belický
- dopravný generel nám odpovie aj na otázku, čo s tými prenájmami vôbec, či prenajímať
parkovacie miesta vôbec na sídliskách, alebo či majú ľudia paušálne platiť za to, že je tu
možnosť pre niekoľko áut parkovať,
Miroslav Gera
- alebo takú alternatívu, že vážne vypočítať každé to parkovacie miesto, tak isto ako občan,
aj podnikateľ zaplatí za to parkovacie miesto tých 300 Eur a je to vybavená vec, aj keď ja
som nesúhlasil ani s tým, aby občania platili toľko,
Mgr. Jozef Belický
- v zahraničí som videl aj systém, že sa platí za parkovanie ako také, nie za parkovacie miesto;
to znamená, že vôbec v tej zóne môžeš zaparkovať, za to sa platí a to, že potom nemáš
parkovacie miesto, lebo je viacej áut než parkovísk, to nie je problémom samosprávy, platia
a ešte to majú odstupňované tak, že za prvé auto platia málo a za druhé nekresťansky veľa;
čiže možno aj takýto systém tu bude treba nastaviť, ale ja hovorím, že spolieham sa na ten
dopravný generel, minimálne v časti dát nám poskytne dostatočné údaje, aby sme sa mohli
rozhodnúť, že čo s tým,
Miroslav Gera
- len dovtedy to treba nejako tiež riešiť, lebo to nebudeme teraz čakať rok, kým ten dopravný
generel bude spravený a takisto ešte ten sa bude dolaďovať; nechcem dať návrh, že stiahnuť
to, alebo sa to nedá ani kvôli tomu, že to nájomné im dokedy platí?
Ing. Alžbeta Sedliačiková resp. Mgr. Miloslava Bartíková
- do 31. júla,
Mgr. Jozef Belický
- musia to mať,
Miroslav Gera
- musia to mať nejakým spôsobom ošetrené,
MUDr. Jozef Grell – faktická poznámka
- niečo podobné som chcel povedať ako Vy, len na p. Geru som chcel toľko, že ak podnikateľ
má nejakú prevádzku a má tam 10 parkovacích miest, to nevyužíva sám, ale má to pre
zákazníkov, takže tam ten návrh, že cez deň nech má taký nájom a pokiaľ tam bude v noci
parkovať, nech má takú istú cenu, ako obyvateľ,
Miroslav Gera
- chcel by som reagovať, či je rozdiel podnikateľ, ktorý má obchodné priestory, tam vlastne
ponúka služby a je rozdiel, keď je tam firma napr. MENERT, že to je vlastne čisto pre nich
a to by sa malo tiež rozdeľovať nejakým spôsobom; je pravda, že keď je veľké parkovisko,
obchodné centrum atď. a teraz za každé parkovacie miesto by mal platiť, tak to by sa malo
tiež rozdeľovať nejakým spôsobom,
Ing. Michael Angelov
- chcel by som pripomenúť, že na tomto istom mieste som sedel, keď sme zrušovali zmluvy
ľuďom, teda fyzickým osobám, nájomné zmluvy za parkovanie, ktorí tak isto mali tých
0,663 Eur/m2, ktoré si (ja pokiaľ viem) aj oni sami vybudovali; toto sa stalo, viem, že som
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sa vtedy prihlásil do diskusie a spýtal som sa, že kedy to spravíme aj pre podnikateľov a je
možné, že mi to nejako ušlo, že či sme už vlastne pre podnikateľov, tí, ktorí majú v prenájme
pozemok mesta, ktorí využívajú na parkovanie, či sme im už tieto nájomné zmluvy zrušili,
Mgr. Miloslava Bartíková
- zatiaľ nie,
Ing. Michael Angelov
- lebo si pamätám, že to bolo sľúbené, že na ďalšom zasadnutí sa tak stane, ale z môjho
pohľadu to je všetko, budem určite proti tomuto návrhu,
Miroslav Gera – faktická poznámka
- mám otázku na to, čo tu hovoril p. Angelov, že áno, bolo tu povedané, že na ďalšom
zastupiteľstve to bude vyriešené a nie je to vyriešené, že prečo?
- bolo to dané a povedané; my sme diskutovali v rámci toho, že sme rušili občanom ...
(nedokončená veta),
Mgr. Jozef Belický
- pamätám si to, bolo to konkrétne tu,
Miroslav Gera
- môže byť, ale s tým, že sme sa bavili, že toto sa bude riešiť, odstráni sa to na ďalšom
zastupiteľstve, ale materiál zatiaľ nie je,
Mgr. Jozef Belický
- každopádne preveríme, prečo sa tak nestalo a či teda bol ten záver, lebo to sa prejednávalo
tu, v tejto sále, pamätám si to, odvtedy sme mali dvakrát na Veči.
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 10/4/2018 ) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení parkovacích
miest pre klientov spoločnosti; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri
„C“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 2677/2, zastavaná plocha a nádvorie
o výmere 188 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, v sume 124,64 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre
MENERT spol. s r.o., IČO 17 330 165, Hlboká 3, 927 01 Šaľa.
Prezentácia: 16
Za:
9
Proti:
1
Zdržal sa:
6
Materiál nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia a uznesenie nebolo
prijaté.
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Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 11/4/2018 ) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v nájme pozemku zastavaného
stavbou vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedeného na liste vlastníctva č. 1, v registri
„C“ katastra nehnuteľností, parcela číslo 899, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 ;
parcela číslo 900, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2; parcela číslo 901, zastavaná
plocha a nádvorie o výmere 21 m2 ; parcela číslo 902, zastavaná plocha a nádvorie o výmere
20 m2 ; parcela číslo 903, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 21 m2 ; parcela číslo 904,
zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. spolu pri výmere
126 m2 a v celkovej sume 83,54 Eur/rok, na dobu neurčitú, pre Stavebné bytové družstvo,
Horná ul. 926/1, Šaľa, IČO 00 170 747.
Prezentácia: 18
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
4
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 12/4/2018 ) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o prenájom pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov ide o prípad hodný osobitného zreteľa spočívajúci v zabezpečení vstupu na
pozemok vo vlastníctve žiadateľa; zámer prenájmu pozemku z dôvodu hodného osobitného
zreteľa bol zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke mesta 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
prenájom pozemku v katastrálnom území Šaľa, vedenom na liste vlastníctva č. 7266,
v registri „E“ katastra nehnuteľností, časť parcely číslo 1478, ostatná plocha o výmere
21 m2, v cene 0,663 Eur/m2/rok, t. j. v celkovej cene 13,92 Eur/rok, na dobu neurčitú,
pre Viktora Vogla, bytom Kalinčiakova 470/5, Šaľa.
Prezentácia: 16
Za:
14
Proti:
0
Zdržal sa:
2
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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13. Občianske združenie VEČANIA – žiadosť o odpustenie prevádzkových nákladov
v prenajatých nebytových priestoroch v Spoločenskom dome v Šali – Veči z dôvodu
hodného osobitného zreteľa - materiál číslo D 13/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Marek Molnár
- podľa rokovacieho poriadku § 18, v tomto materiáli mám osobný záujem, takže nebudem
hlasovať.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
žiadosť o odpustenie prevádzkových nákladov v prenajatých nebytových priestoroch
v Spoločenskom dome v Šali – Veči,
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 pravidelnej reprezentácii
mesta Šaľa a v poskytovaní verejnoprospešnej služby v kultúrnej oblasti; zámer prenájmu
z dôvodu hodného osobitného zreteľa bol schválený v zmysle § 9 ods. 3 Zásad hospodárenia
s majetkom mesta a zverejnený dňa 25. apríla 2018,
C. schvaľuje
odpustenie nákladov za služby spojené s užívaním (režijné náklady) vo výške
120,00 Eur/rok v prenajatých nebytových priestoroch v Spoločenskom dome v Šali - Veči
pre občianske združenie VEČANIA, so sídlom Dózsova č. 5, 927 05 Šaľa – Veča,
IČO 42202205, zastúpené Marekom Molnárom; nájomné za prenájom nebytových
priestorov o výmere 24 m2 v Spoločenskom dome v Šali – Veči pre Občianske združenie
VEČANIA zostáva vo výške 1,00 Eur/rok/celá výmera.
Prezentácia: 17
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Predkladateľka predložila materiály D 14/4/2018 – D 17/4/2018:
14. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Dušana Szudora a manželku Annu Szudorovú, Jazerná 585/32,
927 01 Šaľa - materiál číslo D 14/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
15. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., Čulenova 6, 816 47
Bratislava - materiál číslo D 15/4/2018
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Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
16. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ramadana Bajramiho, bytom Rímska
2168/22, Šaľa - materiál číslo D 16/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
17. 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 17/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Do diskusie k predloženým materiálom D 14/4/2018 – D 17/4/2018 sa nikto neprihlásil.
Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 14/4/2018 ) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemky vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 1028/58, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN
č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho
podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané plochy a nádvoria o výmere
24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; odčlenené a novovytvorené
od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy a nádvoria o výmere 2399 m2,
vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa
na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu č. 105/2017, ktorý vyhotovila
spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne overený katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom 560/2017, 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 CKN č. 1028/58,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 215 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu
1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/59, zastavané plochy a nádvoria o výmere 131 m2, vo
veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku; parcela CKN č. 1028/60, zastavané
plochy a nádvoria o výmere 24 m2, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/8-ina k celku;
odčlenené a novovytvorené od pôvodnej parcely CKN č. 1028/33, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 2399 m2, vedenej katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre
obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1, podľa Geometrického plánu
č. 105/2017, ktorý vyhotovila spoločnosť Geo Advice, s.r.o. dňa 28. 11. 2017, úradne
overený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa dňa 05. 12. 2017 pod číslom
560/2017, ako prípad hodný osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v súlade s § 4 ods. 3 písm. a)
Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, spočívajúci
v skutočnosti, že ide o pozemky v dlhodobom užívaní žiadateľov, ktoré žiadatelia užívajú
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ako spevnenú plochu a prístupovú komunikáciu ku garáži v ich bezpodielovom
spoluvlastníctve, v celkovej kúpnej cene 538,75 Eur, pre Dušana Szudora a manželku Annu
Szudorovú, trvale bytom Jazerná 585/31, 927 01 Šaľa, do ich bezpodielového
spoluvlastníctva.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 15/4/2018 ) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného
osobitného zreteľa,
B. konštatuje, že
pozemok vo vlastníctve mesta parcela CKN č. 3080/350, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 40 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, 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 CKN č. 3080/350,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, vedený katastrálnym odborom Okresného
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa na liste vlastníctva č. 1 v celosti, 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 na
pozemku bude vybudovaná transformačná stanica na pripojenie stavby do sústavy verejnej
elektrickej siete v cene 26,555 Eur/m2, t. j. pri výmere 40 m2 v celkovej kúpnej cene
1 062,20 Eur, pre Západoslovenskú distribučnú, a.s. so sídlom Čulenova 6, 816 47
Bratislava, IČO: 36 361 518.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 16/4/2018 ) v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Hollého ul. v Šali
z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
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B. konštatuje, že
pozemok, parcela registra „C“ katastra nehnuteľností č. 3080/285, zastavaná plocha
a nádvorie o výmere 10 m2, zapísaná na liste vlastníctve 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 pozemku na Hollého ul. v Šali, parcela registra „C“ katastra
nehnuteľností č. 3080/285, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 10 m2, zapísaná na liste
vlastníctva č. 1, z dôvodu hodného osobitného zreteľa v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien, spočívajúceho v dlhodobom
užívaní pozemku, na ktorom má žiadateľ postavené vedľajšie stavby, v cene 29,87 Eur/m2,
v celkovej cene 298,70 Eur, pre Ramadana Bajramiho, trvale bytom Rímska 2168/22, Šaľa,
v celosti.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

Hlasovanie o návrhu uznesenia (k materiálu D 17/4/2018 ) 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, vedené katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, a parcela číslo 2522/1, zastavané plochy a nádvoria
o výmere 1570 m2 v podiele 35/2174; ako aj parcela č. 2424/11, zastavaná plocha
a nádvoria o výmere 604 m2 v podiele 35/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste
vlastníctva č. 8657 vo vlastníctve mesta Šaľa, 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 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, vedené katastrálnym odborom
Okresného úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra
nehnuteľností na liste vlastníctva č. 1, ako aj parcela číslo 2522/1, zastavané plochy
a nádvoria o výmere 1570 m2 v podiele 35/2174 a parcela č. 2424/11, zastavaná plocha
a nádvoria o výmere 604 m2 v podiele 35/2174, vedené katastrálnym odborom Okresného
úradu Šaľa pre obec a katastrálne územie Šaľa v „C“ registri katastra nehnuteľností na liste
vlastníctva č. 8657, 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
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nájomníkovi Júliusovi Benkőovi, Okružná 1024/2, 927 01 Šaľa, v celkovej kúpnej cene
1 905,73 Eur.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

18. Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemkov z dôvodu hodného
osobitného zreteľa pre SHELL Slovakia, s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava materiál číslo D 18/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Predkladateľka stiahla materiál z rokovania.

19. BILLA spol. s.r.o., Bajkalská 19/A, 820 09 Bratislava – prevod pozemku pod stavbou
- materiál číslo D 19/4/2018
Predložila Mgr. Miloslava Bartíková, referent OSMaZM
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia:
Róbert Tölgyesi – procedurálny návrh
- mám procedurálny návrh stiahnuť tento materiál z rokovania, aby mesto vyjednalo lepšiu
cenu,
Mgr. Jozef Belický
- o tomto návrhu budeme hlasovať bez ďalšej diskusie, ale len v tej časti, že materiál bude
stiahnutý, to ostatné nebude predmetom tohto uznesenia, lebo to nie je procedurálny návrh,
Hlasovanie o procedurálnom návrhu Róberta Tölgyesiho v znení:
- stiahnuť materiál z rokovania.
Prezentácia: 18
Za:
16
Proti:
1
Zdržal sa:
1
Procedurálny návrh Róberta Tölgyesiho bol prijatý.
Mgr. Jozef Belický
- na budúce mestské zastupiteľstvo bude správa o tom, čo sa nám podarilo vyjednať, lebo my
síce môžeme jednať, ale je to vždy na strane kupujúceho, tak predložíme materiál opätovne.
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20. Kúpa pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do
priemyselného areálu“ od Ing. Petra Hátasa, Dózsova 1635/42, 927 05 Šaľa - materiál
číslo D 20/4/2018
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
kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do
priemyselného areálu“ od Ing. Petra Hátasa, Dózsova 1635/42, 927 05 Šaľa,
B. schvaľuje
kúpu pozemkov pod plánovanú líniovú stavbu „Cyklotrasa za zamestnaním do
priemyselného areálu“, vedených katastrálnym odborom Okresného úradu Šaľa pre obec
a katastrálne územie Šaľa:
- parcela CKN č. 5798/71, orná pôda o výmere 35 m2, vedená na liste vlastníctva
č. 5965, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/40-tina,
- parcela CKN č. 5798/70, ostatné plochy o výmere 75 m2, vedená na liste vlastníctva
č. 5965, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/40-tina,
- parcela CKN č. 5798/41, orná pôda o výmere 25 m2, vedená na liste vlastníctva č. 625,
vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/20-tina,
- parcela CKN č. 5798/42, ostatné plochy o výmere 62 m2, vedená na liste vlastníctva
č. 625, vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/20-tina,
za kúpnu cenu 4,979 Eur/m2, pri celkovej výmere spoluvlastníckeho podielu 7,11 m2
v celkovej kúpnej cene 35,39 Eur od Ing. Petra Hátasa, Dózsova 1635/42, 927 05 Šaľa.
Prezentácia: 18
Za:
17
Proti:
0
Zdržal sa:
1
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

21. KIARA s.r.o., Šafárikova 429, 924 01 Galanta – žiadosť o zriadenie vecného bremena
na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa v k. ú. Šaľa v prospech oprávneného
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava - materiál číslo
D 21/4/2018
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
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve mesta Šaľa
v katastrálnom území Šaľa,
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B. schvaľuje
zriadenie vecného bremena spočívajúceho v uložení, užívaní, prevádzkovaní, údržbe,
opráv, rekonštrukciách, modernizáciách elektrických vedení, prípojok a iných súvisiacich
stavieb a ich odstránení v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike, vstupe, prechode
a prejazde peši, motorovými a nemotorovými dopravnými prostriedkami, strojmi
a mechanizmami na pozemkoch v registri „E“ katastra nehnuteľností parcela číslo 1319,
ostatná plocha; parcela číslo 1321/11, zastavaná plocha a nádvorie; parcela číslo 1324/2,
ostatná plocha; vedených na liste vlastníctva č. 7266 a na pozemkoch v registri „C“ katastra
nehnuteľností, parcela číslo 1611/1, zastavaná plocha a nádvorie; parcela číslo 1678/3,
zastavaná plocha a nádvorie; parcela číslo 1983/1, zastavaná plocha a nádvorie; parcela
číslo 1983/13, zastavaná plocha a nádvorie a parcela číslo 2091/25, zastavaná plocha
a nádvorie, vedených na liste vlastníctva č. 1, v celkovej dĺžke 270 m (v zmysle
geometrického plánu č. 24/2018 vyhotoveného spoločnosťou GEOS-GEODETICKÉ
SLUŽBY, s.r.o.) v koridore o šírke 1 m, časovo neobmedzené, v prospech oprávneného
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 361 518,
v zastúpení na základe plnomocenstva spoločnosťou KIARA s.r.o., Šafárika 429, 924 01
Galanta, IČO: 36 353 639, odplatne za cenu 3 165,90 Eur.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

22. SC–LAK, s.r.o., Okružná 3/1027, 927 01 Šaľa – odstúpenie od nájomnej zmluvy materiál číslo D 22/4/2018
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
návrh na odstúpenie od nájomnej zmluvy,
B. schvaľuje
odstúpenie od Nájomnej zmluvy č. 450/2016 zo dňa 08. 08. 2016 uzatvorenej na dobu
neurčitú s nájomcom SC–LAK, s.r.o., IČO: 46 328 831, Okružná 3/1027, 927 01 Šaľa.
Prezentácia: 16
Za:
16
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.
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23. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na kúpu
2-izbového bytu číslo 35 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach
a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné číslo 1948,
vchod 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné číslo
3080/40-42 v k. ú. Šaľa“ - materiál číslo D 23/4/2018
Predložil MUDr. Jozef Grell, predseda komisie
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
Diskusia k predloženému materiálu nebola.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
informáciu komisie o výsledku obchodnej verejnej súťaže „O najvýhodnejšiu ponuku na
kúpu 2-izbového bytu č. 35 s príslušenstvom a podielom na spoločných častiach
a zariadeniach na prízemí v bytovom dome na ulici Narcisová, súpisné č. 1948, vchod
č. 19, vrátane spoluvlastníckeho podielu k pozemku KN C parcelné č. 3080/40-42,
v k. ú. Šaľa“,
B. schvaľuje
na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže a v súlade s podmienkami obchodnej
verejnej súťaže, zmluvný odplatný prevod nehnuteľností v k. ú. Šaľa vedených v KN C na
liste vlastníctva č. 7212, a to:
a) byt č. 35 (2-izbový) na prízemí (1. NP), v bytovom dome na ulici Narcisovej, súpisné
číslo 1948, vchod číslo 19, podlahová plocha bytu 43,87 m2, v podiele 1/1,
b) podiel na spoločných častiach a zariadeniach bytového domu súpisné číslo 1948
vo veľkosti 100/10000-in,
c) podiel na pozemku parcela č. 3080/40, zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2 ;
parcela č. 3080/41, zastavané plochy a nádvoria o výmere 229 m2 ; parcela č. 3080/42,
zastavané plochy a nádvoria o výmere 231 m2, na ktorom je dom postavený; veľkosť
spoluvlastníckeho podielu je 100/10000-in,
do výlučného vlastníctva Mgr. Ivana Šumana–Hreblay, Agátová 485/8, 031 04 Liptovský
Mikuláš, za cenu 35 678,90 Eur.
Prezentácia: 18
Za:
18
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 poskytovaní služieb č. 109/2018 na „Výkon zimnej údržby v meste Šaľa“ materiál číslo F 1/4/2018
Predložil Ing. František Čibrik, vedúci OSaKČ
Podrobnú správu obsahuje predložený materiál.
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Diskusia:
Ing. Peter Andráši
- mňa zaujíma to číslo, to hodinové vyjadrenie objemu pohotovosti počas zimnej údržby,
čoho sa týka tá pohotovosť?
Ing. František Čibrik
- to sa týka toho, keď nasneží, tak oni sú v pohotovosti, či to je, alebo nie je, tak jednoducho
to číslo ... (nedokončená veta),
Ing. Peter Andráši
- čiže to je akože 24 hodín denne?
Ing. František Čibrik
- áno, 24 hodinová pohotovosť,
Ing. Peter Andráši
- a vieme, koľko je to ľudí?
Ing. František Čibrik
- to neviem,
Ing. Peter Andráši
- lebo cez 24 hodín mne to vyšlo len tak 750 dní, tak preto sa pýtam, na koľko ľudí je to
rozčítané,
- a zimná pohotovosť je v akom období?
Ing. František Čibrik
- od novembra do marca,
Mgr. Jozef Belický
- od 1. novembra do konca marca,
Ing. Peter Andráši
- my to budeme brať len na vedomie, len sa chcem opýtať, tie sumy, ktoré sa tam pohybujú,
mesto má nejako vyhodnotené, že povedzme za posledných 5 rokov, alebo koľko,
koľko boli skutočne v tom teréne, samozrejme pohotovosť je asi každý rok taká istá, ale
mali sme vyhodnotené trebárs, že koľko skutočne bolo nasnežených dní, alebo koľko dní
jazdili, atď.?
Mgr. Jozef Belický
- pokúsim sa ti odpovedať; z môjho pohľadu zimná údržba je jedna z najstratovejších
činností, ktorú mesto robí; tu je bežné, že nesneží celú zimu, ale celú zimu platíme každý
rok pohotovosť preto, lebo zo zákona máme povinnosť zabezpečovať túto službu občanovi;
tam nie je čo riešiť, my tú pohotovosť si zabezpečiť musíme, musíme ju vysúťažiť, potom
nesneží celú zimu a sú to vyhodené peniaze a toto sa udeje 5 rokov po sebe; aj mňa to síce
trápi, že tie peniaze mohli byť použité na niečo iné, ale nevieme to obísť nijako, my musíme
vysúťažiť aj pohotovosť pre prípad snehu,
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Ing. Peter Andráši
- to je v poriadku, to nepopieram, len je to ... (nedokončená veta).
Mgr. Jozef Belický
- podľa toho ako sneží, podľa toho sú nástupy samozrejme,
Ing. Peter Andráši
- platené to je, či sneží, či nesneží,
Mgr. Jozef Belický
- áno,
Ing. František Čibrik
- to sa nedá presne vyčísliť,
Ing. Peter Andráši
- ja rozumiem, len je to tak strašná paľba,
Ing. František Čibrik
- vychádza sa v podstate z tých čísiel, ktoré boli v predchádzajúcich rokoch,
Ing. Peter Andráši
- to verím, skôr ma zaujímal počet tých dní, alebo samozrejme nemôžeme vedieť, ako
nastúpilo teraz leto, že v októbri ... (nedokončená veta),
Ing. František Čibrik
- keď sneží, tak robia, pohotovosť sa im neplatí; keď nesneží, cesty sú suché, čisté, tak sa im
platí pohotovosť,
Ing. Peter Andráši
- čiže keby nám sneží celý mesiac, tak nás to vyjde lacnejšie,
Mgr. Jozef Belický
- áno,
Ing. Michael Angelov
- chcel by som len to isté, čo som už hovoril minule, že keby tam mohli byť pri tých
neúspešných uchádzačoch výška ich ponuky, to som už hovoril aj minule na zastupiteľstve,
že je to nejaká informácia pre zastupiteľstvo, ktorá by tam mohla bývať,
Ing. František Čibrik
- toto bolo jediným kritériom, cena,
Ing. Michael Angelov
- len nie je tam, koľko dali ostatní; nič tým nenaznačujem, len hovorím, že je to zaujímavá
informácia,
Ing. František Čibrik
- neboli tam veľké rozdiely, možno 5 tisíc Eur, neviem presne,
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Ing. Michael Angelov
- myslím to, že mohli by tam byť,
Mgr. Jozef Belický
- vo všeobecnosti, že by mohli vždy dávať tie zvyšné ponuky.
Hlasovanie o návrhu uznesenia v znení:
Mestské zastupiteľstvo v Šali
A. prerokovalo
Zmluvu o poskytovaní služieb č. 109/2018 na „Výkon zimnej údržby v meste Šaľa“,
B. berie na vedomie
a) výsledok verejného obstarávania s názvom „Výkon zimnej údržby v meste Šaľa“,
b) Zmluvu o poskytovaní služieb č. 109/2018 zo dňa 01. 03. 2018 na „Výkon zimnej
údržby v meste Šaľa“ uzatvorenú s dodávateľom INEX - Hausgarden s.r.o., so sídlom
978/12, 951 31 Močenok, IČO: 44223722, DIČ: 2022638640.
Prezentácia: 18
Za:
18
Proti:
0
Zdržal sa:
0
MsZ p r i j a l o uznesenie v navrhnutom znení.

H. RÔZNE
Neboli predmetom rokovania.

G. VYSTÚPENIA VEREJNOSTI
Do vystúpenia verejnosti sa neprihlásil žiadny občan.
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ČASŤ IV.
UKONČENIE
Nakoľko boli vyčerpané všetky body programu, Mgr. Jozef Belický, primátor mesta, sa
poďakoval všetkým prítomným za účasť a ukončil 4. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Šali v roku 2018.
Všetky písomné materiály týkajúce sa bodov rokovania 4. zasadnutia mestského zastupiteľstva
sa nachádzajú v prílohe tejto zápisnice spolu s výsledkami čiastkových hlasovaní.

Overovatelia zápisnice:

Ing. Róbert Andráši

Miloš Rehák

Ing. Jana Nitrayová
prednostka Mestského úradu v Šali

Mgr. Jozef Belický
primátor mesta

Zapisovateľka:
Ing. Bc. Ľuba Boháčová
Bc. Veronika Jarošová
Šaľa 31. mája 2018
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